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O DIÁRIO É O JORNAL DE TERESÓPOLIS QUE MAIS VENDE EM QUALQUER DIA QUE CIRCULA 

Assessor do govemo 
do Estado explica 
obras da RJ-130 

Segundo Alex Castellar, 
recuperação da rodovia terá 

| início antes do Natal 
Pagina 3 

Teatro, festival de dança e concertos 

Programação natalina em Teresópolis 
Caminhão com palco itinerante, da Secretaria de Cultura, vai levar espetáculo para dois bairros. Página 12 

Presença 
inglesa em 
Teresópolis 

Vem sendo discutida na ci- 
dade a referência inglesa na 
nossa colonização. Passados 
200 anos da chegada de George 
March à região, a prefeitura 
anuncia a construção de um 
pórtico em estilo inglés e a re- 
alização de uma festa anual, a 
Inglaserra, avançando as ações 
DEE a educação, que teria 0 
tema nos desfiles cívicos, e a 
realização de festivais de 
gastronomia e a adoção de in- 
centivos para, investimentos 
que remetam à cultura ingle- 
sa. Mas, faz alg um sentidoessa 
iniciativa? Existe, de fato, al- 
guma importância histórica a 
presença inglesa na formação 
da cidade? Veja texto de 

Marcroio Memo; 

Wanderley Peres no página 5 

Vinigius Claus sen foi recebido nacasado 

Consul Geral Britânico, Mr. Simón Wo 

Teresópolis 
ganha clínica 
odontológica 
especializada 
em implantes 

cadas trados 

| 

Mtéomomento, 
(a maisdemil 

é animais de 

Ei. tm estimação estão 

Téc nicarepresentauma das maiores 
evoluções odontológicas, sendo a 
solução mais segura para tratar 05 
casosdeperdadentária 

Página 10 

pais perto de tudo. 
More em Agriões. 

Es 'stradinhas da interior, 
boas para caminhar e 
conhecer Teresópolis 
São muitas opções de lazer nas localidades do Segundo e Terceiro Distritos 

Teresópolis tem um núme- 
rode ia de fazer in a 
ja a qualquer município e est; 
cercada por trés un Cia de 
conservação ambiental, o que 
atrai gente do mundo inteiro 
para a terra de Teresa. Porém, 
sabe aquela história de que “em 
casa de ferreiro, espeto é de 
pau”? Pois é... Mesmo os dias 
de hoje, com maior facilidade 
de obter informações, grande 
número de teresopolitanos ain- 
da não pisou em um cume se- 
quer, talvez por acreditar não 
ter capacidade fisica para enca- 
rar as ingremes trilhas. Então, 
que tal começar a conhecer e 
valorizar nossas belezas de ou- 
tro ângulo, de baixo? A dica da 
coluna de hojeé caminhar pelas 
estradas de terra batida da zona 
rural, que serpenteiam muitas 
formações rochosas e permi- 
tem ainda contemplar outras 
belezas naturais eculturais des- 
sasregiões, como asriquissimas 
produções agricolas. Página 7 

Censo animal facilita castração 
gratuita de caes e gatos 
Veja como se cadastrar para participar de novo 
programa oferecida pela COPBEA. Página 6 
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Ainda esta dificil dizer se já saimos 
ou em que “subfase de saida” 
estamos da pandemia de covid. O 
ineditismo da situação torna essa 
análise dificil. Mas me parece que a 
humanidade estã pró- 
xima de domar o coro- 
navirus como aconte- 
ceu com a Influenza. 

Todavia, vimos um 
surto de gripe, ou 
influenza, varrer o Es- 
tado do Rio nas últi- 
mas duas semanas. 
Começando na capital, 
avançando na Região 
Metropolitana e che- Felipe Coelho 

Presidente da Ácial 
Empresário 

gando ao interior, a 
nova epidemia trouxe 
preocupações. Assistimos a um 
grande operador logístico emitir 
alerta de atrasos porque estava 
com mais de 90 pessoas com ates- 
tado. 

As autoridades epidemiológicas 

mo surto? 

(61). 

E O aniversario mais impactante 
do ano esta chegando! 

Quando meu filho tinha 
apenas dois anos, precisei 
explicar para de que teria- 
mos um réveillon, estava 
preocupado com o barulho 
dos fogos e evertuais ex- 
cessos, e busque um modo 
de explica-lo e acabei defi- 
nindo de uma for- 
ma que impactou 
tambem em mim. 

Disse a ele: fi- 
lho, hoje é o ant 
versano do tempo! 

Eéisso anoapós 
ano, literalmente, 
tal aniversário ga- | 
nha mais significa- 
doatodosnos. Nin- 
quem & inume ao 
tempo, e o tem 
so pci Ser nadie 
do pela mudança, 
mudança do “ponteiro” do 
relógio, pela mudança na 
prosperidade (positiva es- 
pero, sempre) da saúde, do 
ambiente, dos objetivos, va- 
lores OU O quer que seja 
relevante para você, mas O 
tempo só existe se houver 
mudança. 

Eaniversánossão otimos, 
porque temos a possibili- 
dade de organizar tudo em 
“pacotes de tempo, em ci- 
clos, fracibnar O tempo é a 
melhor maneira de dese- 
nhar nosso ÓCIO, Nossa 
vida e os objetivos correla- 
tos a ambos. 

A partir de ciclos de tem- 
po conseguimos ajustar 
metas, definir objetivos de 
curto, medio e longo prazo, 
e melhorar o resultado da 
estão ou do nosso dia à 
a. O futuro & construido 

com o passado, muito mais 
do que com o futuro, ou 
seja, onde vOCê esteve, nO 
que pensou, o que fez, 
impacta muito mais em 
onde você estara, no que 
persara e no que fara, 

Que fique claro, & im- 
prescindivel pensar no futu- 
ro, mas & igualmente im- 
portante entender que não 
se rompe o ngido cabo en- 
tre passado e futuro, e para 

O DIÁRI 

ROBERTO MENDES * 

550 50 ha O Instrumento do 
planejamento e a imple- 
dosa determinação; sÓ es- 
sas duas forças são capazes 
de mover o cabo do futuro 

ra acima porque o para 
heivo todos mom É 

Sonhe, imagine, emoci- 
onese e plane- 
je! Desejar um 
futuro & incrivel, 
mas altança-lo & 
deslumbrante! 

Assim, nada 
melhor que um 

| novo ciclo, para 
dar força, deter- 

| minação e dese- 
Jo, para se ter na 
mão de novo o 
nosso futurõe re- 
escrever O que 
amanhã ja sera 

passado. 
Um novo ano estã aí, 

hora de olhar 2021 com 
atenção, gentileza e apren- 
dizado De posse disso de- 
terminar 2022, ou seja, nos- 
sos futuros e melhores ob- 
Jetivos, para suacarreira, pro- 
fissão, negócio, amor, fami- 
lia, prazer e tudo mais que 
elencar como decisivo para 
sua felicidade. 

O tempo esta passando, 
e acredite, so temos, por 
hora, essa vida, vale à pena 
investir nela. Assim trace 
metas nos negócios e, é cla- 
ro, na sua própria vida. Es- 
creva, comprometa-se, 
compartilhe com quem 
você coma, envolva todos 
os que são importantes na 
tarefa: gestores, família, 
amigos, enfim.. metas se- 
cretas são sonhos, metas 
compartilhadas e estrutu- 
radas são futuro! 

E futuro é mudança. Ou 
você muda a si e ao seu 
futuro ou alguêm o fara a 
sua revelia. Faça de 2022 o 
ano. Be happy! 
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Tltabênas assinadas são de resporsa 

e infectológicas identificaram a pre- 
dominância da cepa H3N2, Também 
ponderam que o esforço de vacina- 
cão contra a covid esfriou os conti- 
nuos esforços de imunização contra 

variantes da gripe. 
A população de modo geral 

se pergunta: qual será o próxi- 

Decidi fazer um rápido exer- 
cicio de procurar em bus- 
cadores de internet essa pala- 
vra chave: surto. Dentre os 
9.650.000 resultados, apare- 
cem no topo algumas man- 
chetes de jornal onde destaco 
algumas: “Um surto de HINI1 
agora seria um desastre, diz 
especialista” (Estado de Minas), 

"Brasil foi afetado 
de influenza” (BBC), “Brasil enfren- 
ta super surto de sarampo” (Gl), 
“Brasil tem 839 mortes por gripe” 

Assustou? Agora vamos às datas 

Edidiade úrico & csclusvo de ses mutans 
2| Qualquer cidadão, citado no DÁRIO, que 
se julgar cfsmeido cu injustiçado fem direito 
de resposta ou neirofação asseguado ma 
Corsátução 2 na Lo de imprersa, podendo 
se dingir á redação solhofamão eschrecimer 
do ou neificação da nofida 

O DIÁRIO 
Qual o próximo surto? 

das manchetes: Outubro de 2020, 25 
de março de 2020, 14 de agosto de 
2019 e 19 de julho de 2018. 

surpreendente! Temos noticiasde 
momento de plena pandemia, do 
inicio dela e de momentos em que 
nem sabiamos o que era covid... Isso 
porque é dificil pesquisar notícias 
mais antigas. 

pela pandemia 

Como disse Salomão: “não hã 
nada novo debaixo do céu”. Pode- 
mos concluir que surto de gripe ou 
outros virus é algo recorrente. O 
corona tem um ar de novidade, mas 
por pouco tempo. Daqui a pouco 
sera algo como os demais. 

O que precisamos é de uma boa 
dosedeconscientizaçãocoletiva. Ati- 
tudes preventivas perenes. Melhoria 
continua da política de vacinação. 

E que nesse fim de ano sejamos 
imunizados com esperança de dias 
melhores! Faça a noticia boa valer 
mais que a manchete ruim e desde já 

JESUS, O DEUS IMPROVÁVEL 

O Deus anunciado por 
Jesus, não combina com as 
figuras mitológicas pis as 
sumiam o panteão das cul- 
turas mundo a fora. Para 
COMEÇO, & necessario capi- 
tular que 05 mitos não são 
mentiras descaradas e for- 
jadas para o engano, toda- 
via, os relatos míticos eram 

a maneira de responder ao 
inexplicável que Os cireun- 
dava como tambem uma 
correspondência aos ansei- 
os interiores do individuo. 
Porquecolocar Deus jun- 

to aos mitos? Simples, pois 
& impossivel criar, a partir 
de nosso horizonte, um ser 
com as tais carac- 
teristicas apresen- 
tadas nos evange- 
lhos. Na narrativa 
do livro do Gêne- 
sis, Deus cria O ser 
humano asua ima- 
gem e semelhan- 
ça. À teologia ex- 
lica que essa 
imagem e seme- 
lhança tem a ver 

comunicaveis de Deus: 
âmor, bondade, misericór- 
dia, perdão etc. Portanto, 
não somos iguais, mas pa- 
recidos com ele. 

Por falar em sermos 
iguais, vem a cena a narrati- 
va da Serpente: Deus sabe 
que, nó dia em que desse 
fruto vocês comerem, seus 
olhos se abrirão, & vOCÊs 
serão como Deus, conhece- 
dores do bem e do mal”. Ou 
seja, aD inves de ser seme- 
lhante, você pode ser igual 
a Deus. Em suma é isso que 
ela propõe. À partir do ato 
consumado, o fruto chegan- 
do à boca é umidificado 
pela saliva e triturado pelos 
dentes, apos ser engolido, à 
bolo alimentar desce pelo 
esófago, um tubo de apro- 
ximadamente 25 centime- 
tros de comprimento, ate 
chegar ao estômago, po- 
rêm ja causa ardência e in- 
digestão instantânea antes 
mesmo de completar seu 
processo digestivo. Nessa 
proposta morava O Incomo- 
do caminho que ate hoje 
nos encontramos gerar a 
partir de si os horzontes de 
sentido e Os normativos que 
conduziria as nossas rela- 
ções no mundo. 

Um outro efeitos em ser 
como Deus, foi começar a 
criá-lo a partir das inten- 
ções narcisistas e preten- 
s0es de poder. À divinda- 
de começou a justificar 
posturas sanguinolentas, 
iracundas, genocidas, terri- 
torialista, escravocratas, as 
pena de morte e outras 
tantas relações de ódio & 
destruição provocadas por 
algum clã ou tribo. Nesse 
cenario quando algo saia 
do controle ou fora do pla- 

Tingo Sm Ana Cazor 

com os atributos | nigurfagesananacenr devotos morriam 

um bom fim de ano! 

nejado, sacrificios eram al- 
cados em altares. No con- 
texto judaico, apenas ani- 
mais ou frutos, mas em ou- 
tras culturas, como a Cana- 
neia, crianças eram ofere- 
cidas a divindade por no- 
me Moloque. 

A batalha entre Os povos 
se justificava como batalha 
dos deuses. Como devoto 
daquele deus, empreitava- 
se uma batalha demons- 
trando a superioridade da 
sua divindade em detrimen- 
to do outro. Muitos não 
eram nem politeistas nem 
monoteistas mas Henúteis- 
tas, estes criam que O seu 

Deus era extrema- 
mente superior ad 
alheio, quem conhe- 
ce a história de Elias 
e os profetas de Baal 
no monte Carmelo, 
percebe nitidamen- 
te um Elias Henoteis- 
“ta O problema é que 
os deuses continua- 
vam vivos em seu 
panteão, mas Os Seus 

nas batalhas e deixavam 
mulheres e filhos como des- 
pojos de querra para Os vi- 
toriosos junto a divindade 
concorrente. 

Em Jesus, OCOrrê uma 
improbabilidade, um Deus 
fragilzado pelô amor. ál- 
guns podem me recrimi- 
nar ao relacionar Deus é 
fragilidade, mas creio que 
esses sãO OS mesmos que 
dizem: Homem não cho- 
ra”, “Para de ser fresco e 
faz o que tem que fazer, e 
outras coisas mais. '— Je- 
rusalém, Jerusalêm! Você 
mata Os profetas e ape- 
dreja os que lhe são envia- 
dos! Quantas vezes eu quis 
reunir às seus filhos, como 
a galinha ajunta os do seu 
próprio ninho debaixo das 
asas, mas vocês não quise- 
ram!" (Lucas 13:34) Essa 
fala envolvida de amor e 
compaixão, não demons- 
tra um déspota, manipu- 
lador de vontades, um ser 
intransigente e violento, 
mas alguém que ama a 
onto de respeitar esco- 
a, mesmo que essa a 
machuque. 

Jesus encerra em si O 
mecanismo sacrificial e 
vitimário iniciado contra 
animais e seres humanos. 
Nele, Deus vem ao mundo 
despido de poder e gloria, 
morre e o faz por amor 
incondicional. Egocentri- 
cos COMO SOMOS, seria im- 
possivel criar um Deus as- 
Sim, Suas ações NOS inco- 
moda por demais. Jesus & 
um Deus improvavel, pois 
confronta nossa posturas 
desumanas. Em Cristo, 
Deus se fez homem, para 
nos ensinar a ser humanos 
de verdade. 

SapaDo, 18 ve Dezemeno ne 2021 

PRESERVAR É QUE 
É EVOLUÇÃO 

Mesmo que haja compromissos assumi- 
dos antes da hora, precisa ser repensada 
essa possibilidade dese desfigurar um peda- 
ço de Teresópolis, com reflexos e consequ- 
ências terríveis para outras partes da Cidade. 

Concentrar, na área da antiga Sudamtex, 

cerca de 30 edificios com 12 andares cada, 

significaria um acúmulo enorme de gente e 
carro, acompanhados deimpermeabilização, 
poluição de todo o jeito. Algo parecido com 
istoseria optar poruma Teresópolis mais pare- 
cida com uma cidade feia eengarrafada doque 
com uma Gramado, no R5, por exemplo. 

Daqui a pouco, ao invês de privilegiaram 
sistemas integrados de transporte não 
poluente, vamos chegar aos viadutos, verda- 
deiros tranaferidorea de engarrafamento. 

Entregar uma área preciosa da Cidade - 
que poderia ser transformada, por exemplo, 
em um parque ambiental, oferecendo mais 
possibilidades de esportes e lazer à popula- 
ção e atraindo turistas - o que tambêm gera 
muito emprego e renda -, a uns poucos em- 
presários (que ficariam mais ricos, mas, 5e 

vivessem em Teresópolis, teriamtambém que 
lidar com mais fumaça, mais barulho, mais 

irritação, ao invês de verem seus filhos e 
netos crescendo num localtranquilo, limpo, 
lindo e preservado), é coisa de quem parece 
não estar acompanhando as mudanças pla- 
netárias. 

Imaginemos que fossem 4 apartamentos 
por andar. Quando os prédios estivessem 
ocupados e funcionando, teriamos mais de 
1.500 pessoas passando a circular pelas 
adjacências! 

Que bom! Mais empregos, melhor para o 
comercio! 

Mas, a que custo? 

Por que concentrar? 

Por que tantos prédios e tão altos? Onde 
está a criatividade? 

Ônde estaria a prevenção a inundações, 
uma das consequências da tragêdia climáti- 
ca que o Planeta já vive? 

Não precisa ser urbanista nem 
ambientalista para imaginar que a relação 
custo/benefício seria muito melhor se em 
primeiro lugar estivesse a preservação e a 
qualidade de vida detoda a população tere- 
sopolitana. 

se abrirem as porteirasda Sudamtex para 
este tipo de projeto, outros do tipo virão, 
desfigurando de vez alidade como um todo. 

As autoridades municipais certamente es- 
tão imbuidas dos melhores propósitos, mas 
devem também se preocupar com política 
avançada, geradora de riqueza para todos, e 
não para alguns, e com a melhoria da quali- 
da de de vida de toda a população. 

“Antigamente”, até surgiro corona, talvez 
ainda houvesse espaço para brigas pela ocu- 
paçãode áreascomo aque estã em questão. 

Mas, hoje, este tipode projetotem queser 
trocado por outros, que privilegiem e não 
que concorram com a fauna, a flora, a Natu- 

reza. 

Projetosassimjáforamconsiderados pro- 
gresso, no século passa do. 

A preservação e o bom uso de ambientes 
com o da área da Sudamtex significam de- 
monstração de evolução. 
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jovemo estadual 
explica sobre obras da 

“(a obra) Começa 
antes do Natal: 
O maquinário chega 
essa semana na 
cidade ea obra 

começa por 
Teresópolis, 
maisóu menos 
alino trecho de 
Albuquerque”, 
disse Castelar 

1 

-130 
- Alex Castellar também anuncia investimento em estradas vicinais do interior 

Luz BanDeira 

Nesta sexta-feira, 17, O apresen- 
tador Hélo Carracena, recebeu na 
Diário TV o Assessor Especial do 
Governo do Estado, Alex Castellar, 
para falar, principalmente, sobre o 
início dos trabalhos na estrada 
Teresópolis-Friburgo, recuperação 
tão aguardada e necessário para a 
economia das cidades e do interior 
do Estado do Rio de janeiro. Nodia 6 
de julho deste ano, em comemora- 
cão aos 130 anos do nosso municipio 
e ao lado de várias autoridades e 
representantes da sociedade civil, o 
ovemador inaugurou a pedra fun- 
damental das obras de recuperação 
desta importante via, que sozinha 
escoa a maior parte da produção de 
hortaliças do estado. Mais de seis 
meses depois, finalmente, segundo 
Alex Castellar, 05 serviços irão co 
meçar. “Infelizmente o Brasil é mui 
to burocrático, se a gente compara, 
as coisas em outros lugares são mui 
to mais ágeis, no Brasil você leva seis 
sete meses para fazer uma licitação. 
E não é porque ogoverno é ruim não, 
é a burocrada, tribunal de contas, 
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fiscalização. A gente tem que fiscali- 
zar odinheiro público? Com certeza, 
temos que evitar todo tipo de des- 
vio, mas tem coisas que no Brasil... 
Enfim, tudo tsso ocorreu, levou-se o 
tempo de licitação, depois na última 
hora uma das empresas lá, que esta- 
va disputando a licitação recorreu, 
esperou o último dia, as empresas 
geralmente têm cinco dias para re- 
correr e espera o último dia, mas 
passou, tudo resolvido, agora a em- 
presa que ganhou é a União Norte, 
uma empresa daquela região do 
Norte Fluminense, e a olxa val co 
meçar em breve. Já está co ra ia 
o maquinário esta semana a subir, O 
canteiro de obras já começa a se 
organizar e a obra vai começa. Co 
meça antes do Natal, o maquinário 
chega essa semana agora na cidade 

“D secretário de agricultura Marcelo Queiroz vai estar em 
Teresópolis para falar sobre isso e já tem maquinário lá nas 
estradas vicinais tabalhando também”, disse Castelar 

e à obra começa por Teresópolis, 
começa mais ou menos ali no trecho 
de Albuquerque, de Teresópolis para 
Friburgo. Isso é uma boa notícia, 
uma excelente notícia. Essa estrada 
não é reformada desde 1998, quan- 
do ainda estava no governo Marcelo 
Alencar”, pontuou. 

Castellar, que é morador da cida- 
de, sabe da importância da região do 
Terceiro Distrito para a produção 
agricola e para o turismo e anunciou 
também obras para melhorar as 
estradas vicinais da região. “Nós te- 
mos ali aproximadamente em torno 
de cinco a seis mil agricultores fami- 
liares e também algumas grandes 
empresas da agricultura que estão 
na nossa região, nós somos o maior 
produtor agricola do estado do Rio 
de Janeiro, o maior PIB agricola do 
estado do Rio deJaneiro fora a ques- 
tão de hotelaria, turismo, então o 
pessoal sofre muito naquela região 
toda. E mais do que isso, além da 
questão da Teresópolis-Friburgo 
nós estamos começando também 
com as estradas vicinais. O secretá- 
rio de agricultura Marcelo Queiroz, 
vai estar essa semana em Tere- 

súpolis para falar sobre 
Esoejátemmaquinário 
lá nas estradas vicinais 
trabalhando também, 
então são duas grandes 
noticias pro interior de 
Teresópolis, as estra- 
das vicinais e a Tere- 
sópolis-Friburgo, por- 
que não adianta concer- 
tar à Teresópolis-Fri- 
burgo e o produtor que 
entra ali em Imbiú, 

| Vargem Grande, Vieira, 
“aquela região ali pra 
dentro você tem estra- 
das que são intrafe- 
úveis, tem gente que 

às vezes para ir ao mé- 
dico leva três quatro 

horas pra sair da sua casa e chegar 
ao local, quando chove. Às vezes não 
consegue chegar, o ônibus não che- 
ga, carro não apa Então é isso que 
a gente precisa melhorar, por que o 
agricultor é quem leva a economia 
da cidade, essa é a grande verdade. 
É o maior PIB agricola do estado do 
RiodeJaneiro produzindo folhosas”. 

Governo voltado para o 
interior do estado do Rio 

O Assessor de Governo exaltou 
a conduta do governador Claudio 
Castro por se voltar para as neces- 
sidades do interior do estado. “Isso 
tudo é tomada de posição política. 
O Governador Claudio Castro con- 
seguiu pacificar a política no Esta- 
do do Rio de Janeiro, acho que a 
gente está vivendo um momento 

hoje com a politica mais pacificada, 
mais organizada. Colocou recurso 
nos municípios, não só aqui na 
Teresópolis-Friburgo, mas à quan- 
tidade de investimentos para 
Teresópolis é muito grande e ao 
mesmo tempo está tendo um olhar 
naquele que mais precisa, acho que 
é um olhar para o interior, por que 
a gente tem esse problema. Geral- 
mente o governador vira o segun- 
do prefeito da capital, você tem o 
rito lã do Rio de Janeiro e o 
governador fica no Rio de Janeiro as 
vezes governando mais pra cidade 
do que pro interior. Eu acho que 
wecisa voltar o nosso olhar para o 
interior. O governador esteve aqui 
na cidade três vezes, ou seja, é O 
governador que mais tempo esteve 
na cidade em um periodo tão curto. 
E ao mesmo tempo está mostrando 
que É fazer O governo aconte- 
cer”, destacou Castellar. 

Outros investimentos 
Alex Castellar trouxe ao vivo no 

rograma Hélio Carracena outras 
Dor noticias para o teresopolitano. 
A creche da Fazenda Ermitage, an- 
teriormente prometida para ser 
entregue no na de dezembro de 
2020, agora tem nova expectativa 
de entrega em março de 2022. À 
estação E tratamento de esgoto do 
mesmo bairro também está prome- 
tida para a mesma época. E a cons- 
trução de mais de quinhentas uni- 
tg ja habitacionais, muito prova- 
velmente também na Fazenda 
Ermitage, prometido para o primei- 
ro semestre de 202º o início do pro- 
cesso licitatório. 

Outra novidade é a construção de 
uma ciclovia que vai ligar a Ponte do 
Imbui ao acesso a Cascata do Imbui 
na estrada da Posse, e a finalização 
das obras de duplicação da Ponte do 
Imbui, já com a primeira parte con- 
cluída. Ainda na região, obras de 
contenção no Salaco, para que O 
transporte público possa atender 
todo obairro. Outra obra onde serão 
empenhados grandes recursos, cer- 
ca e 41 milhões de reais e que vai 
trazer mais segurança para os mo- 
radores, são as contenções de en- 
costas nos Féos e no Espanhol. E a 
reforma, já anunciada pelo governo 
umiaipel ds rodoviária da cidade e 
da Feirinha do Alto. Todos estes 
projetos, segundo Alex Castellar, 
demandam um investimento já 
empenhado de R$ 180 milhões, mas 
hãa previsãode mais R$ 74 milhões, 
que serão adidonados ao longo do 
tempo. A entrevista completa com o 
Assessor Especial do Governo do 
Estado pode ser vista e comparti- 
lhada no canal da Diário TV no You 
Tube. 

Em 2021, foram contempladas 27 unidades escolares e formados 1453 
estudantes pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas 

Projeto PROERD forma 
mais 1.453 estudantes 
- Programa de residências às drogas atende 
Teresópolis, Carmo e Sumidouro 

Projeto que tem como 
foco ensinar aos estudan- 
tes habilidades para a to- 
mada de boas decisões, 
conduzindo assimsuavida 
de maneira segura e sau- 
dável longe das drogas, vi 
olência e outros compor- 
Lamentos perigosos, o Pro- 
grama Educacional de Re- 
sistência às Drogas (PRO 
ERD) formou na última 
semana mais 1.453 estu- 
dantes de escolas da re- 
mão. Os estabelecimentos 
de ensinoficam na área do 
a0º Batalhão de Polícia 
Militar, que em Teresó- 
polis destaca para a mis- 
são os Sargentos Amaral, 
Horsth, Tiago e Flávio, e 
em Carmo e Sumidouro a 
Cabo Nathália. Em 2021, 
foram contempladas 27 
unidades escolares. 

“As aulas do PROERD 
ajudam a conscientizar as 
crianças sobre as conse- 
quências fisicas, sociais 
legais do uso das drogas; 
prepara os jovens para re- 
sistirem às pressões dos 
grupos que incentivam o 
uso de drogas; as crianças 
aprendem a dizer não a 
uma oferta de drogas sem 
ficarem constrangidas e 
não se envolverem em ati- 
vidades criminosas. Como 
sempre uma belissima fes- 
ta, com a missão cumprida 
de preparar as crianças 
para que possam tomar 
decisões seguras & respon- 
sáveis em suas vidas, 
doravante! Agradecemos 
a equipe das escolas, aos 
familiares e a todos que 
colaboraram para este 

momento. E lembrem-se: 
fiquem seguros e sejam 
responsáveis! Parabéns 
em especial aos nossos po 
liciais e instrutores do 
PROERD, pois vocês são 
responsáveis por irem 
muitoalém de servir e pro- 
teger”, divulgou o Coman- 
do do 30º BPM, através 
do Setor de Comunicação 
Social, nesta seg a 
ra, 19. 

Drogas é juventude São 
assuntos discutidos por 
pais, filhos e educadores. 
Partindo dessa polêmica, 
foi criado em 1992, no Rio 
de Janeiro, o Programa 
Educacional de Resistén- 
cia às Drogas e à Violência 
(Proerd). O modelo, que 
teve origem nos Es Edo 
Unidos, em 1989. é desen- 
volvido em mais de 58 pa- 
ses. Estudantes do quinto 
ano do ensino fundamen- 
tal das redes pública e par- 
ticular são os alvos do pro- 
grama, quetem como lema 
Manter Nossas Crianças 
Longe das Drogas. O 
Proerd promove curso de 
quatro meses, ministrado 
or policiais militares vo- 
funtárice: capacitados pe- 
dagog icamente, em parce- 
ria com pais, professores, 
estudantes e comunida- 
des. Com ênfase na pre- 
venção ao uso de drogas, 
as aulas mostram ao estu- 
dante comose manter lon- 
ge de más companhias, a 
evitar a violência, à resis- 
tir às pressões diretas ou 
indiretas e a sempre acio- 
nar os pais ou responsá- 
veis quando necessário. 

TSEunífica horário de votação 
nas eleições do ano de 2022 
- Todos os estados deverão seguiro horário 
de Brasília e não o horário local 

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) decidiu 
unificar o horário de vota- 
ção nas eleições de 2022. 
Com a decisão, todos os 
estados deverão seguir 0 
horáriode Brasíha, e não 0 
horário local. À votação 
será realizada das 8h às 
17h em todo o pais. Dessa 
forma, a votação será das 
ah às 16h no Amazonas, 
em Rondônia, em Roral 
ma, no Mato Grosso é no 
Mato Grosso do Sul, onde 
o fusoé uma hora a menos 
em relação à capital fede- 
ral. No Acre, o pleito co- 
meçará às 6h e terminará 
às 15h, pois o fuso horário 
é duas horas a menos que 
o horário de Brasilia. Em 
Fernando deNoronha, que 
está uma hora à frente, a 
votação será das gh às 18h. 

Ao comentar a mudan- 
ca, o presidente do Tribu- 
nal Superior Eleitoral 
(TSE), Luis Roberto Bar- 
roso, disse que a medida 
foi tomada paraque as elei- 
ções possam transcorrer 

com tranquilidade e não 
ocorra dúvidas sobre a Ii 
sura na divulgação de re- 
sultados. “No registro his- 
tóricoque tivemosnas elei- 
ções de 2014, a diferença 
poboráriodeencerramen- 
to da votação, em quase 
todo o pais e no Estado do 
Acre, produziu interpre- 
tações, teorias conspira- 
tórias e problemas que nós 
gostariamos de evitar para 
assegurar a tranquilidade 
do processo eleitoral bra- 
sileiro”, argumentou. 

Em 2014, durante O 
processo de totalização 
dos votos, os candidatos 
Aécio Neves e Dilma 
Rousseff se alternaram 
na liderança da contagem 
de votos. O fato ocorreu 
em função do andamento 
dos dados que chegavam 
da Justiça Eleitoral do 
estados. No entanto, a 
disputa acirrada foiapon- 
tada como suposta frau- 
de na coniibiliza ão ele- 
trônicados votos, fato que 
nunca ocorreu. 
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Vem sendo discutida na ci- 
dade a referência inglesa na 
nossa colonização. Passados 
200anos da chegadadeGeorge 
March à região, a prefeitura 
anuncia a construção de um 

pórtico em estilo inglés e a rea- 
lização de uma festa anual, a 
Inglaserra, avançando as ações 
sobre a educação, que teria o 
tema nos desfiles cívicos, e a 

realização de festivais de 
gastronomia, além da adoção 
de incentivos para investimen- 

tos que remetam à cultura in- 

glesa. O pórticojátematévalor 
orçado, quase R5 2 milhões, e 

da festa inglesa sabe o Cônsul 
Geral Britânico no Brasil, Mr. 

Simon Wood, que recebeu em 
sua casa, no Rio de Janeiro, co- 

mitiva com o prefeito Vinicius 
e séguito de secretários, além 
de entusiasmados empresári- 
os do setor. 
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Embora a inusitada propos- 
ta da administração municipal 
tenha encontrado rejeição de 
algunsincrédulos, por conta de 
projetosanunciados e nãocum- 

pridos, da ausência de arquite- 
tura inglesa na cidade, e por- 
que as nossas prioridades são 
outras e mais urgentes suas 
soluções, não é de toda ruim a 
iniciativa, que antes precisaria 

ser compreendidae assimilada 
pela população. 
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Foi enorme a interferência 
da cultura britânica no proces- 
so de formação culturaldanos- 
sa cidade, especialmente no 
periodo da Fazenda Santa Ana 
do Paquequer, entre 1818 e 
1845, quando se desenvolve- 
ram, também, as fazendas Pie- 

dade, de John Taylor; e Cons- 

tância, de Richard Heath, além 

dafazendaSoledade, dosirmãos 

AlberteConstatin Fischer, suiços 
nacionalizados ingleses queluta- 

ram pela Inglaterra contra 
Napoleão Bonapartee aqui 

viviam do plantio de as- 
pargos, alcachofras, uvas 
e couve-flores. 

Sucessores nestas pro- 
priedades, originadas nas 
sesmariasdoadas no tem- 
po do Brasil Colônia, 
March, Taylor e Heath in- 
terferiramespecialmente 
com seus costumes em 
nossa primitiva formação. 

Iniciaramásombrada Ser- 
ra dos Órgãos hábitos es- 
trangeiros como odo vera- 
neio e as práticas da agri- 
culturade seu país, tornan- 
do-se as suas proprieda- 
des laboratórios para a in- 
trodução das espécies es- 
trangeiras em nossa ter- 
ra, dal a pujança da agri- 
cultura no municipio. 

Vários outros ingleses 
do mesmo tempo se en- 
volveram com a região 

onde surgiria a cidade de 
Teresópolis, como os 
Harrison e os Hutton, e 

ainda os viajantes e visi- 
tantes | contumazes 

= Edward Fry e George 
Gardner, e os missionári- 

Contantm Fischer 

os, entre eles James Cooley 
Fletcher e Hamlet Clark, que 
escolhiam as terras dos ingle- 
ses na Serra dos Órgãos para 

suas temporadas de descanso, 
encontrando hospedados em 
Constância diplomatas, minis- 
tros e familiares de empresári- 
os britânicos dos primeiros 
anos seguintes a 1808, todos 
buscando o sossego da comu- 
nidadeinglesa daserra naesta- 
ção de calor no Rio de Janeiro. 

A partir dafreguesia, 1855, 
da emancipação do municipio, 
em 1891, muitas outras cultu- 

ras foram se impondo sobre a 
existente, apropriando-se do 
nosso modo de viver, e deixan- 

do suas características, tam- 

bém, formando o caldo cultu- 

ral hoje existente. Mas, é na 
agricultura, principal fonte de 
renda do municipio há muito 
tempo, que percebemos a mai- 
or influência inglesa na coloni- 
zação de Teresópolis. O cultivo, 
acolheita, ocuidado, aescolha 

das espécies... As caracteristi- 
cas da nossa lavoura, &e O seu 
sucesso, devem muito aos in- 

gleses que implantaram aqui 
as frutas, legumes e folhosas 
da sua terra. Até o nosso gado 
e a grama têm origem britâni- 
ca. Dando sequência aos primi- 
tivos ingleses, outros ajudari- 
am a povoar edisseminarhábi- 
tos estrangeiros entre nós, já 
no tempo da freguesia: Os Tait, 
que deram origem à endêmica 
família Tayt-Sohn; os Heath de 
onde surgiram os Hyat, Yath e 
outras variações do nome as- 

cendente inglês, por exemplo. 
Mais à frente, já no século pas- 
sado, sir Henry Linch, sucessor 

de Taylor na fazenda Piedade, 
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então Boa Fé, também influen- 

Ciou com seus costumes a re- 
gião do Terceiro Distrito. O co- 

mandante Taylor, John Taylor, 
que havia lutado na guerra de 
Trafalgar ao lado do Almirante 
Nelson, e ajudou a pacificar o 
Brasil depois da Independên- 
cia, em 1822, deixou aqui sua 

família, até bem pouco tempo 
donade terra bastante munici- 
pio afora, como a Fazenda 
Garrafão, anexada, nos anos 

1950, ao Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos. 

Além destes, e outros que 

passaram anônimos pela his- 
tória, o inglês Edward Fry mo- 
rou por várias temporadas de 
verão em Teresópolis, e guar- 
dou a memória do seu tempo 
em diário, afetando também 

nossos costumes. Os viajantes 

Robert Walsh, Robert Ewes, 
John Gray Thomas Hincliff... 
Outro britânico aventureiro, O 

botânico George Gardner nos 
trouxe o interesse pelo 
montanhismo. Com a ajuda de 
escravos de March, e do paisa- 
gista Hockin, ele foi o primeiro 
a chegar à Pedra do Sino, no 
ano de 1841. Será por isso que 

gostamos tanto de subir em 
montanhas? 

Teresópolis recebe bem os 
seus visitantes porqueos ingle- 

ses de quase duzentos anos 
atrás recebiam bem, e nossa 

agricultura é mais forte que em 
outros municipios porque 
aprendemos a cultivar com os 
experientes ingleses. Embora 
vários outros costumes tenham 
influenciado também em nos- 
sa forma de viver, muitas quali- 
dades nossas devemos especi- 
almente a estes primeiros colo- 
nizadores que nos legaram sua 
peculiar forma devida. 

Conhecer sobre a presença 
inglesa em Teresópolis é tomar 
ciência da própriahistória, man- 
tendo viva a memória local. É 
necessárioconhecerevalorizar 
o passado, para oentendimen- 
to do presente que ganhamos. 
SÓ assim, vamos estar prepara- 

dos para pensar um futuro 
melhor. 
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“Adiado” o leilão a água 
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- Ro perceber o risco de ser cassado pela Câmara ao insistir 
na licitação sem autorização legislativa, prefeito recuou 

Vinícius “desiste” de 
bairro no terreno da 
Sudamtex também 

WanDERLEYr PERES 

Iniciada com atraso, a sessão da 
Câmara Municipal desta terça-fei 
ra, 14, foi longa e tensa. Logo no 
iniciodos trabalhos, ao ser anunci 
adaa pauta do dia, o vereador lider 
do governo Paulinho Nogueira pe- 
diu a retirada de pauta da votação 
mais polêmica do dia, a criação de 
um bairronoterreno da Sudamtex, 
indo todos ao Salão Azul para ver 
como resolver sobre o Projeto de 
Lei Complementar 015/2021, que 
cria o bairro Sudamtex. 

De volta da deliberação secreta, 
o presidente da Comissão de Justi- 
ca e Redação, o vereador Mauricio 
Lopes entendeu que deveria ser 
votada a criação do novo bairroeo 
vereador lider do governo munia- 
pal, Paulinho Nogueira, insistiu que 
não, opinando o vereador prest 
dente Leonardo Vasconcellos que 
assistia direito o vereador lider do 
governo, sendo retirada de pauta a 
votação, onde o prefeito teria ga- 
rantido apenas outros dois votos, 
faltando outros 10 votos para sua 
aprovação. 

Incluindoos vereadores da base 
do governo na Câmara, aparente- 
mente ninguém sabia bem o que 
pretendia o executivo municipal 
com a proposta porque a redação 
da lei évaga e imprevisível quanto 
aos tipos de edifícios que poderão 
ser erguidos, submetendo a área, 

simplesmente, aos trâmites da lei 
de zoneamento em vigor, onde as 
construções obedeceriamaãs regras 
da Zona Comercial Residencial 1, 
ZCR1, que exigem 3 metros de 
recuo e 2 metros de afastamento 
frontal, a partir daí podendo os 
proprietários fazer o uso que bem 
entenderem do terreno, onde po- 
deriam ser erguido não apenas 6 
ou 7 prédios, como chegou a 
minimizar o prefeito, mas até 30 
prédios ou mais, como aliás suge- 
rem os sabidos diferentes projetos 
do novo bairro. 

Alvo de imbróglio na justiça por 
conta de multas ambientais em va- 
lores que chegaram a R$ 22 mr 
lhões em 2014, estranhamente, 
sem reajuste o valor efetivado em 
acordo efetivado em 2020, a pro- 
priedade que é composta de terre- 
nos adquiridos com facilitação pela 
prefeitura, seria desmembrada em 
q glebas, que teriam logradouros 
com homenagens já definidas: a 
avenida principal, com 440metros 
de extensão, teria o nome de 
Eduardo Haddad Filho; e as ruas 
Sidney Regis, de 275 metros; Rei 
tor João Lira Filho, 368 metros; 
Roger Malhardes, 165 metros; 
Rafael de Almeida Magalhães, 369 
metros; além de uma praça em 
área de 1.904me, que seria deno- 

minada Marcos da Motta, em ho- 
menagem ao promotor públi Ico que 
atuou na efetivação de acordo as- 
sinado entre os proprietários e O 

prefeito municipal. 

Na sessão em que o prefeito 
recolheu projeto de lei que criava o 
bairro Sudamtex - bairro George 
March como chamava e que o pre- 
feito chama agora de “bairro Par- 
que Fluvial George March” - 
vereadores rejeitaram por 16 vo- 
tos a 3, também, a proposta de 
instalação de um teleférico ligando 
a suposta praça Promotor Marcos 
da Motta à Colina dos Mirantes. 

Era natural a rejeição, sendo fi- 
éis ao prefeito “Kinder Ovo”, ta- 

Na última terça-feira, 14, 
quando em sessão os vereado- 
resalertaram o prefeito Vinicius 
Claussen de que ele estaria co- 
metendo crime de responsabili- 
dade ao dar prosseguimento ao 
processo de concessão dos ser- 
viços p úblicos relativos à gestão, 

nfs expansão, restaura- 

cão e operação do sistema de 
abastecimento de água e coleta 
e tratamento de esgoto em Te- 
resópolis, sem a devida autori- 
zação legislativa, o juizo da 
Comarca, da Segunda Vara Cível, 
toi acionado para que intimasse 
o chefe do executivo para que 
suspendesse imediatamente O 
Edital de Concorrência Pública 
nº 004/2021 ou qualquer ou- 
tros editais que se refiram a con- 
cessões sem leis autorkativas 
previamente aprovadas. De mú- 
mero 0024825-24-2017-8-10- 

0061, ainda sem decisão infor- 
mada, a ação pede ainda multa 
diária ao Municipioe ao chefedo 
executivo no valor de R$ 
1.000.000,00, requerendo tam- 
bém,quedo Mandado paracum- 
primento da sentença conste a 
advertência constante do artigo 
536, 83º doCPC, onde de que“o 

executado incidirá nas penas de 
litigância de má-fé quando 
injustificadamentedescumprira 
ordem judicial, sem prejuizo de 
sua responsabilização por crime 
de desobediência." 

A Câmara Municapal alertou 
o juizo que apesar de ter sido 
devidamente decididona Segun- 
da Vara Civel da Comarca ser 
necessário que o Município de 
Teresópolis, por meio de seu 
mandatário, o Exmo. Sr. Prefei- 
to, deva prestar obediência à Lei 
Orgânica Municipal, mais espe- 
cificamente ao disposto no arti- 
go 99, caput, que determina a 
necessidade de lei autorizativa 
prévia à realização de conces- 
são, tal decisão devidamente 
confirmada em duplo grau de 
jurisdição e transitada em julga- 
donãotemsido respeitada, com 
o prefeito dando continuidade 
ao processo licitatório sem a re- 
clamada autorização legislativa. 

Além de afrontar decisão ju- 

manha surpresa que provoca sem- 
pre, conforme fala da vereadora 
Marcia Valentin, apenas o liderdo 
governo Paulinho Nogueira, e os 
vereadores Tenente Jaime e 
Gustavo Simas, que se mantém no 
cargo por obra e graça do prefeito 
um e o outro sustentado no cargo 

às custas de caros advogados. 

Foi um tempão, uma hora ou 
mais de sessão, com discussões in- 

frutiferas, debatendo-se sobre col- 
sanenhuma, comoa discutir osexo 
dos anjos, porque não existindo 
mais bairro, porque o prefeito já 
havia retirado o projeto, não havia 
oque se falar de praça ainda sem 
nome nem de possibilidadedecon- 
cessão de teleférico. 

dicial confirmada em grau de 
recurso, “estando sob o manto 
da coisa julgada material”, o 
edital de concorrência tem como 
local de realizaçãoum outro mu- 
nicipio, a cidadedoRiode Janer 
ro, fora dos limites do território 
municipal. Pior, a data da licita- 
cão foi marcada justamente para 
o primeiro dia de recesso do Po- 
der Judiciário, diaz20de dezem- 
bro, quando também está em 
recesso o poder Legislativo. 
“Quer crer que se tratem ape- 
nas de coincidências, no entanto 

tais circunstâncias podem levar 
acrer a existência de uma certa 
predileção no sentidodedifical- 
tar-sea atuação fiscalizadora dos 
demais poderes constituídos da 
República bem como obstar o 
próprio conhecimento dos 
municipes quanto ao certame”. 

Atento ao ato ilegal, que uti 
lza de manobras suspeitas, vI 
sando impedir o acompanha- 
mento da população edos fiscais 
eleitos por ela, por ordem do 
Plenário da Câmara foi aprova- 
do, por unanimidade, requert 
mento, de número 069/2081, 
para alertar o prefeito a sus- 
pender imediatamente a reali 
zação do certame. Em vez disso, 
o edital foi mantido, primeiro 
mudando o endereço do certa- 
me e, depois da presente ação 
proposta, “adiado sine die” a re- 
alização, como se ela fosse pos- 
sível e legal. 

Alegando consideração às 
contribuições apresentadas por 
possiveis licitantes durante a 
fase de esclarecimento, que 
“trarão beneficios diretos para 
apopulação e ao processo licita- 
tório”, visando ainda a promo 
ção de ajustes no edital, termo 
de referência e seus anexos, a 
prefeitura comunicou a desis- 
tência em dissimulado anúncio 
feito em sua página de internet, 
como sendo adiamento da con- 
corrência pública 004/2021. 
“Quando uma nova data for de- 
finkla, informaremos através de 
nossos canais oficiais”, foicomo 
informou a decisão forçada que 
teve de tomar ao cancelar o pro- 
cedimento ilegal de venda da 
água. 

“Não existe praça com nome de 
promotor, não existe bairro, e não 
pode existir a autorização desta 
Casa porque o prefeito não tem 
nada de concreto”, disse Mauricdo 
Lopes. “Temos que acabar com 
esse discurso. A família teresopoli 
tana não entende porque estamos 

discutindo teleférico e novo bairro 
enquanto tantas pessoas estão sO- 
frendo. As pessoas estão sendo 
transferidas para Resende, para 
Volta Redonda, onde ficam larga- 
das longe dos familiares. Não po- 
demos abrir mão de nos preocupar 
com a população gastando precio- 
So tempo com propostas como es- 

sas”, justificou o voto contra o pre- 

feito o vereador de sua base, Teco 
Despachante. 
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Postes de propagandas 
Marcado para depois do Natal, ocorre no dia 30 

de dezembro, às 10h, no prédio da prefeitura, a 
“tomadade preçosdotipo menorpreço para contra- 
tação de empresa especializada para execução de 
serviços de sinalização viária nas vias do municipio”. 

Esse é um daqueles editais do DO que, providen- 
cialmente, sempre saem sem nada explicar - e 550 
explica muita coisa, alias - como nada explicam as 
placas a serem contratadas, certamente, mobiliário 
urbano que deveria sinalizar a cidade e nada mais são 
que do que placas de propagandas antiquadas que só 
servem para poluir e entulhar as calçadas alheias. 

Realizador de Promessas 
Depois de anunciar a mudança da prefeitura 

paraoterreno da Sudamtex, onde iria construir até 
um teleférico, o prefeito que nadaacaba ou conclui 
tera de arranjar promessa nova. Não conseguiu 

autorização da Câmara para as sandices e vai ter 
quecontinuar apenas prometendo, oque faz bem hã 
3 anos e meio já. 

Novo bairro, novo prédio da prefeitura, teleféri- 
co... Nova Upa, Clinica da Família, novo isso e 
aquilo... No quesito promessas, Vinicius já é o que 
ma is realizou em toda a história de Teresópolis e se 
não fizer nada na outra metade quetem degoverno 
vai passar a história como tendo feito menos que 
Afaf que governou por 6 meses, ganhando apenas 
de Robertão e Robertinho, vices de Jorge IMário e 
Tricano, que não fizeram alguma coisa também por- 
que ficaram apenas um dia na prefeitura cada um. 

Lula no primeiro turno 
Realizada entre 13 e 16 de dezembro, saiu nesta 

nesta quinta, 16, uma nova pesquisa, do Datafolha, 
revelando o Bolsonaro com a maior rejeição da 
história, em quem 60% dos entrevistados, 3.666 
pessoas acima de 16 anos, disseram não votar de 
jetonenhum. 

À rejeição de Moro é de 30% e a de Lula 34%, 
igual ade João Doria. Enquanto a rejeição do presi- 
dente aumentou, a do ex-presidente caiu d pontos 
com relação essa pesquisa, que o tem como possi- 
vel vitorioso no primeiro turno. 

Mais aluguel 
Depois da orgia do aluguel de impressoras, que 

o prefeito tanto criticava como se fosse corru pção 

quando estava em campanha e depois que assumiu 
até melhorou os contratos, a prefeitura faz agora 
“pregão eletrônico para a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de locação 
de computadores, monitores e notebooks”. 

A licitação deveria ter ocorrido nesta segunda- 
feira, 13. Mas, aos costumes, e por necessidades 
prementes, certamente, foi adiada para o dia 28. 

Sinalvida ganhou 
Ganhou a Sinalvida Dispositivos de Segurança 

Viária Ltda. o direito de explorar o estacionamento 
rotatvoemTeresópolis, aovalor de R$ 1.680.291,00. 
à concorrência foi diade o resultado saiu publicado 
nesta quinta-feira, 16. 

Bom saber porque isso mudara a vida de muita 
gente. E poderia mudar a vida de muito mais gente 
se a prevista volta do Promaj não fosse apenas um 
factoide, fake-news porque nãosera nada como foi. 

POT sem Ol 
Depois de exigirque a prefeitura publique a lista 

dos nomeados do POT, coma divulgação de horário 
de trabalho inclusive, lei aprovada proposta pelo 
vereador Maurício Lopes obriga agora que o gover- 
no publique edital de chamamento público para a 
nomeação deservidores do POT. Aregra acaba com 
a politicagem na contratação do programa social, 
hoje feita por indicação política. 

Upa lotada 
Upa congestionada, com todos os leitos ocupa- 

dos, mesmo não sendo um hospital. Pacientes sen- 
do transferidos para outros municipios porque não 
existem leitos disponíveis na rede municipal. Dois 
pediatras apenas para atender cerca de 200 crian- 
ças sendo atendidas no hospital Beneficência Por- 
tuguesa. 

E isso, antes deter sido registradaem Teresópo- 
lis internações ou atendimentos na UPA de pacien- 
tes com Covid-19 ou gripe Influenza À. 
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Censo para castração gratuita de cães e gatos 
- Veja como se cadastrar para participar de novo programa oferecida pela Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal 

A Coordenadoria de Prote- 
cão e Bem-estar Animal 
(COPBEA) da Prefeitura de 
Teresópolis está intensificando 
a realização do Censo Animal. O 
objetivo é facilitar o acesso dos 
tutores com perfil sociveconô- 
mico para serem atendidos pelo 
programa municipal de castra- 
ções gratuitas de cães e gatos, 
lançado nesta quinta- eira, LÓ, 
pelo g governo municipal. De iní- 
cio, é priorizado o atendimento 
de pessoas abaixo da linha da 
pobreza e famílias com perfil do 
programa Bolsa Familia. Os in- 
teressados podem preencher 0 
formulário impresso no balcão 
de atendimento da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
localizada no Centro Adminis- 
trativo Municipal Manoel Frei- 
tas - antigo Fórum (Avenida Lú- 
cio Meira, 375, 20 andar, na Vár- 
Zea) e na sede da COPREA, ins- 
talada no Horto Municipal (Ave- 
nida Tobias Barreto, 21, Qua- 
renta Casas). Os dois setores 
funcionam de segunda a sexta, 
das gh às 16h. Outra opção é o 
Censo Animal online. Basta clicar 
no link https: //bitlv/castracao- 
copbea para acessar e preen- 
cher o onináE to de FS faire 
“As castrações de cães e gatos 

serão oferecidas para os tutores 
que se enquadrarem no perfil do 
programa municipal. Para isso, 
eles têm que fazer o Censo Ani- 
mal. Na próxima semana, va- 
mos ui os cadastros em 
todos os CRAS do municipio”, 
explica Jackson Muci, coorde- 
nador da COPBEA. 

Até o momento, mais de mil 
animais de estimaçã LO estão Ca- 

dastrados, porém a castração, 

Até omomento, mais de milanimais de estimação estão cadastrados, porém a 
castração, quevai acontecer todo mês, obedecera acritériosde prioridade 

que vai acontecer todo meês, obe- 
ei a critérios de prioridade. 

Até o momento, O censo já acon- 
teceu nos bairros Meudon, Jar- 
dim Meudon, Parque Ermitage, 
Imbiú, Fonte Santa, Tijuca, 
Quinta Lebrão Coreia, Bom Re- 
tiro, Vale da Revolta, Rosário, 
Alto, São Pedro, Fischer, Barro- 
so, Granja Guarani e Santa Ceci- 
lia, 

“No momento, damos prori- 
dade às cadelas e gatas de fami- 
lias com perfil do programa Bol- 
sa Famiha já identificadas pelo 
censo animal. Elassãocontatadas 
para comprovar se atendem aos 
critérios do programa e, em caso 
positivo, as castrações são 
agendadas. Pedimos aos prote- 
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tores da causa animal que co- 
nheçam colônias de felinos que 
façam contato com a COPBEA 
para prow ilenciarmos as castra- 
ções, já que as gatas podem en- 
trar no cio várias vezes por ano, 
com risco de ter diversas ninha- 
das”, orientou Jackson Muci, 
coordenador da Coordenadona 
de Proteção e Bem-estar Ani- 
mal. 

Contatos com a UU) PBEA po- 
dem ser feitos por meio da 
Ouvidoria Geral do Municipio 
pelos telefones 162 e (21) 2742- 
sora. pelowbatsapp (21) g8126- 
4098, pelo e-mail < ouvidoria 
teresopolis.rj.gov.br > etambém 
pelo aplicativo e-Ouve. Todos 
serão encaminhados à Coorde- 
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De início, é prio Radio o atend imento de pessoas abaixo dalinha 
da pobreza e famílias com perfil do programa Bolsa Familia 

nadoria de Proteção e Bem-es- 
tar Animal. 

Defensora da causa animal 
hã 10 anos, Beatriz Osório co- 
memorou o inicio do progra- 
ma. “Estou muito emocionada, 
é um momento histórico para a 
proteção animal em Teresó- 
polis. Às politicas públicas tém 
que aliar castração em massa, 
ampanhas educativas e à cri- 
ação de leis que sejam implan- 
tadas e tenham a sua aplicação 
fiscalizada para realmente saí- 
rem do papel”, opinou. 

Militante da causa animal, a 
médica veterinária Cristiane 
Gonçalves já fazia um trabalho 
com taxa diferenciada antes de 
participar do chamamento piú- 
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blico, para atender cães e gatos 
de pessoas com renda reduzi- 
da. “Esse programa deveria ter 
começado há muitos anos, pois 
a castração é poa 
para minimizar e, quem sabe, 
até resolver o problema de 
abandono. Estou muito feliz por 
contribuir”, comentou. 

Uma das primeiras a ser 
atendida pelo programa muni- 
cipal de castração animal foi 
Helisa da Costa Pires, morado- 
rano Meudon, e que levouuma 
das gatas de estim ação da avó 
para ser castrada. “Muito bom 
pra quem não tem condição de 
pagar. Ajuda a gente e a saúde 
dos animais também”, . Opinou 
Helisa. 

Mascaras podem 
ser liberadas 
em ambientes 
esportivos 

A liberação do uso de 
máscaras faciais poderá 
ocorrer em academias de 
ginástica, piscinas, centros 
de treinamento e de con- 

dicionamento físico e pis- 
tas de patinação após o im 
do estado de calamidade 
pública decretado por con- 
tada pandemia (Lei &.704/ 
20). Aliberação da másca- 
ra fica condicionada à ter- 
ceira dose da vacina con- 
tra à Covid-ig. E o que 
prevé o Projeto de Lei 
5145/21, de autoria do 
deputado Átila Nunes 
(MDB), que a Alerj apro- 
vou em discussão única 
nesta quarta, 15. À norma 
será encaminhada para o 
govemador Cláudio Cas- 
tr o que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-la ou 
vetá-la. 

De acordo com o texto, 

os frequentadores deve- 
rão apresentar a compro- 
vação de vacinação de to- 
das as doses da vacina con- 
tra covid, conforme o ca- 
lendário dosmunicipios. As 
regras de distanciamento 
social deverão ser manti 
das. Caso não haja acordo 
entre Governo do Estado 
e prefeituras, valerá a mais 
restritiva. “Preliminar- 
mente, vale dizer que, di- 
ante do periodo sensível e 
e penaine que assolou O 
Brasile omundo, em razão 
da pandemia do coronavi- 
rus, reconhece-sea impor- 
tância das medidas de pre- 
venção no sentido de Hear 
a disseminação do virus e 
a perda de mais vidas, 
principalmente, no que 
concerne à utilização de 
máscaras”, afirmou. 
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Caminhada pela região de Santa Rita, em trecho pouco conhecido entre Santana e Fazenda Alpina 
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Marczuo Mecoros - MocmLoro 

Um pequeno ro, pedras em curioso formato, a beleza diferente em registro feitona região de Santa Rita 

Estradinhas do interior, boas para 
caminhar e conhecer Teresópolis 
- São muitas opções de lazer nas localidades do Segundo e Terceiro Distritos do município 

MarceoMecaros 

Teresópolis tem um número 
de montanhas de fazer inveja a 
qualquer municipio e estã cerca- 
da por três unidades de conser- 
vação ambiental, oqueatrai gente 
do mundo inteiro para aterra de 
Teresa. Porém, sabe aquela his- 
tória de que “em casa de ferreiro, 
espeto é de pau"? Pois é... Mes- 
mo os dias de hoje, com maior 
facilidade de obter informações, 
“ole número de teresopo- 
itanos ainda não pisou em um 
cume sequer, talvez por acredi- 
tar não ter capacidade fisica para 
encarar as ingremes trilhas. En- 
tão, que talcom raconhecer e 
valorizar nossas belezas de ou- 
tro ângulo, de baixo? À dica da 
coluna de hoje é caminhar pelas 
estradas de terra batida da zona 
rural, que serpenteiam muitas 
formações rochosas e permitem 
ainda contemplar outras belezas 
naturais e culturais dessas regi- 
des, como as riguissimas prod u- 
ções agricolas. Paravocê que ain- 
da desconhece essas muitas pos- 
sibildades de praticar atividade 
fisica e mental, separei alguns 
roteiros no Segundo e Terceiro 
Distritos. Nesse “Mochileiro” es- 
pecial, não posso deixar de 
agradecer ao amigo Waldemiro 
Telles, companheiro dos tempos 
de CET (Centro Escursionista Te- 
resopolitano), um entusiasta das 
caminhadas pelos caminhos do 
interior e que me apresentou di- 
versos deles nos últimos anos. 

Vale dos Frades 
Para começar, nada melhor 

que uma das regiões mais boni- 
tas de Teresópolis, o Vale dos 
Frades. Esse cantinho do Tercei- 
ro Distrito é tão espetacular que, 
frequentemente, é cenario de 
produções de cinema e televi- 
são. Ele estã protegido por uma 
APP e pelo Parque Estadual dos 
Três Picos. Deixando o carro per- 
to das margens da RJ-130 (pró- 
ximo ao km 20) e seguindo até o 
final da Estrada dos Frades, na 
portaria da Fazenda ltatyba, são 
11,5 quilômetros. Portanto, 23 
quilômetrosindo evoltando pelo 
mesmo caminho. 

Campanha x Ponte Nova 
Um pouco depois da entrada 

dos Frades, mas à esquerda, fica 
a Cachoeira de Campanha. Nes- 
se caso, porém, a dica é ir de 
ônibus. Isso porque uma boa 
ideia é começar às margens da 
RJ-130, passar pela Cachoeira 
de Campanha, sair em Sebas- 
tiana e, em seguida, tomar como 
direção a localidade de Ponte 
Nova. São pouco mais de 20 
quilômetros até chegará BR-116. 

Alpina, no Segundo Distrito de Teresópolis 

BonsLicesso x 
Serra do Capim 

Outra dica para começar na 
RJ-130 e terminar na BR-116 é a 
travessia Bonsucesso x Serra do 
Capim, de aproximadamente 30 
km. O início fica pouco depois da 
primeira localidade, à esquerda 
(Emfrente ao acesso para IMottas 
e Santa Rosa). Depois de chegar 
a Vale Alpino, na Capela de Nos- 
sa Senhora da Conceição siga 
para a esquerda, e logo depois, 
direita. À referência é a localida- 
de deChaácara. Em seguida fique 
atendo a um cruzamento onde 
hã uma placa indicando a dire- 
ção de Serra do Capim. 

Santa Rita: Jeitinho de interior, cos tumes diferentes e atrativos que mere 
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Região de Santa Rita 
Localizada no Segundo Dis- 

trito, a região de Santa Rita tem 
muitas boas opções para cami- 
nhar. À pessoa pode seguir em 
direção a Cruzeiro, Árrieiro, 
Andradas ou até Petrópolis, via 
Brejal. Uma dica é deixar o car- 
ro na sede do Parque Natural 
Municipal Montanhas de 
Teresópolis e fazer o circuito 
contornando a Pedra Alpina, o 
que da cerca de 10 quilôme- 
tros. 

se optar seguir até Arrieiro e 
descer pelo Santana, acrescen- 
te mais uns cinco. Uma dica é ir 
de ônibus até Santa Rita e ca- 
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Cem ser visitados na zona miral 

Estradinhasde terra batidas do muito boas para caminhada, 
sem esquecer do flu menor de veiculos 

minhar em direção a Arrieiro, 
saindo no bairro da Posse, por 
aproximadamente 15 quilôme- 
tros. 

Mais opções e orientação 
Entre as duas principais ro- 

dovias que cortam os dois dis- 
tritos do interior, são muitas 
opções - muitas mesmo.Com o 
avanço da tecnologia, está bem 
mais facil se orientar. Utilize o 
Google Maps para marcar os 
ontos de interesse e, nas loca- 
idades, peça ajuda caso ainda 
tenha dificuldade em se encon- 
trar, À receptividade na zona 
rural ainda e das melhores. 

Cuidados - Nunca é demais 
dizer para evitar aglomerações e 
seguir à risca outros cuidados 
previstos nesse momento de 
pandemia. Com bom senso, é 
possivel realizar algumas ativi- 
dades sem contribuir com a es- 
calada da Covid-19, Afinal de 
contas, apesar de passar por lo- 
cais na grande maioria das vezes 
apenas cercados de verde, você 
vai cruzar povoados ou encon- 
trar pessoas pelo caminho. Seja 
responsável. Alias, vale registrar, 
as imagens que ilustram essa 
reportagem foram feitas antes 
dessa crise sanitária que estamos 
vivendo. 
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Petrobras abre concurso para nível superior 
- Esse será o primeiro processo seletivo da empresa em mais de três anos. São mais de 700 vagas oferecidas 

A Petrobras abriu nesta sex- 
ta-feira, 17, inscrições para con- 
curso públicoqueseleciona rá 757 
profissionais para cargos de ni- 
vel supenor, além da formação 
de cadastro de reserva. As ins- 
crições ficarão abertas atéo dia 5 
de janeiro de 2022. As vagas são 
para profissionais com formação 
nas áreas de ciência de dados, 
análise de sistemas (engenharia 
de software, infraestrutura e 
processos de negócio), engenha- 
ria ambiental, engenharia de pe- 
tróleo, engenharia de equipa- 
mentos (elétrica, eletrônica, ins- 
peção, mecânica, terminais e 
dutos), engenharia de processa- 
mento, engenharia civil, enge- 
nharia de segurança de proces- 

so, engenharia de segurança do 
trabalho, engenhana naval, aná- 
lise de comércio e suprimento, 
análise de transporte marítimo, 
geofisica(física, geologia), geolo- 
gia, economia e administração. 

Os convocados poderão tra- 
balhar em qualquer área ou uni- 
dade, a depender da necessida- 
de da Petrobras. Haverá reser- 
va de 8% das vagas para pessoas 
com deficiência e 20% para pes- 
s0as negras (pretos e pardos), 
conforme estabelece a legisla- 
ção. Todas as vagas são para 
profissionais de nível superior 
júnior para os quais não é 
requerida comprovação de ex- 
periência prévia. À remunera- 
cão minima inicial é de R$ 

“1550 permitirá uma 
gestão mais estratégica 
dos o segescolha 
mais Racionais 
projetos ambientais”, 
explicou osecretário de 
Estado doAâmbiante é 
Sustentabilidade, 

Thiago Pampolha 

Imprrmsa E 

Programa de 
Conversão de Multas 
é regulamentado 
- Iniciativa será executada por meio 
da Secretaria de Estado do Ambiente 

e Sustentabilidade e do Inea 

O Governo do Estado 
do Rio de Janeiro publi- 
cou, no Diário Cidade à 
segunda-feira, 13,0 decre- 
to que regulamenta o Pro- 
grama de Conversão de 
Multas Ambientais em 
território fluminense. A 
iniciativa, que será execu- 
tada por meio da Secreta- 
ria de Estado do Ambiente 
e Sustentabilidade (Seas) 
e do Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), foi pen- 
sada a fim de conferir mai- 
or celeridade e efetividade 
aos processos administra- 
tivos, reduzindo a litigiosi- 
dade e possibilitando a re- 
solução de pendências. A 
medida autoriza a conver- 
são demulta ambiental em 
realização de obras ou 
prestação de serviços 
ambientalmente relevan- 
tes, mediante a celebração 
de Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com o 
infrator. A elaboração do 
decreto contou com a par- 

ticipação da Procuradoria 
do Inea, da Assessoria Ju- 
rídica da Seas e de órgãos 
técnicos. Além disso, a Pro- 
curadoria Geral do Estado 
aprovou a minuta. -Com a 
execução indireta, 08 re- 
cursos financeiros serão 
direcionados ao Fundo 
Mata Atlântica. Isso per- 
mitirá uma gestão mais 
estratégica dos recursos e 
a escolha mais racional dos 
projetos ambientais - ex- 
plicou o secretário de Es- 
tado do Ambiente e Sus- 
tentabilidade, 
Pampolha. 

Em destaque, a propos- 
ta traz três alerações Sig - 
nificativas na conversão: - 
A possibilidade de que o 

Thiago 

pedido de conversão de 
multa seja apresentado até 
a inscrição do débito em 
div ida ativa (ou mesmo 
apõso ajuizamento da exe- 
cução fiscal); A concessão 
de desconto sobre o valor 
da multa ambiental, em 
percentual variável de 
acordo com a fase em que 
o pedido de conversão é 
feito: A viabilidade de 
monetização da obrigação 
de fazer, por meio de de- 
pósito no Fundo Mata 
Atlântica, hipótese na qual 
quem realizará os serv IÇOS 
ou as obras previstas será 
uma ifidlade especializa- 
da sem fins lucrativos e 
escolhida por meio de pro- 
cesso seletivo. 

A ideia é que o valor da 
multa seja revertido em 
relevantes serviços de in- 
teresse ambiental, como a 
proteção e mango de es- 
wécies da flora nativa e da 
ra silvestre, o monito- 

ramento da qualidade do 
ambiente e desenvolvi- 
mento de indicadores 
ambientais, a mitigaçãoou 
adaptação às mudanças do 
climaeca educação ambien- 
tal. Ações relacionadas a 
emergências e desastres 
também estão previstas 
entre as atividades bene- 
ficiadas pela medida. O 
decreto valerá a partir de 
12 de janeiro de 2022. 
Quem solicitar a conver- 
saodemultaambientalnos 
primeiros 90 dias conta- 
dos dessa data, indepen- 
dentementedafaseem que 
o processo de autuação e 
cobniTCs se encontrar e 
do valor da multa am- 
biental, poderáter um des- 
conto de so. 

u.riõ,ão. A Petrobras oferece 
previdência complementar 
(opcional), plano de saúde (mé- 
dico, hospitalar, odontológico, 
psicológico e beneficio farmácia), 
além de beneficios educacionais 
para dependentes, entre outros. 

A instituição organizadora do 
processo seletivo público será o 
Cêrtro Rrsedeiro ds Pesquisde 
Avaliação e Seleção e de Promo- 
ção de Eventos (Cebraspe). O 
processo seletivo terá va lidade 
de 12 meses, podendo ser pror- 
rogado por igual periodo uma 
vez, a critério da Petrobras. O 
valor da taxa de inscrição é R$ 
79,89. Informações sobre as ins- 
crições, o edital completo, nú- 
mero de vagas para cada área, 
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cidades de provas, requisitos e 
remuneração podem ser con- 
sultados no site da Petrobras. 

Este é O primeiro processo 
seletivo da Petrobras em mais 
de trés anos. “E importante des- 
tacar que a abertura do concur- 
so é possível devido a um sólido 
processo de recuperação finan- 
ceira que a Petrobras vem pas- 
sando nosúltimosanos. Pormeio 
de uma gestão eficiente, a com- 
panhia vem melhorando expres- 
sivamente sua performance 
a a Fo np 
tribuição para a sociedade”, diz, 
em nota, à companhia. 

Segundo o gerente executivo 
de Recursos Humanos da Pe- 
trobras, Juliano Loureiro, a rea- 
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lização do concurso está alinha- 
da às constantes avaliações que 
a empresa faz do quadro de pes- 
soul considerando as estratégias 
de negócio. Além disso, atende à 
necessidade da empresa de bus- 
car novos talentos, sobretudo 
para carreiras de cientista de 
dados, analistas de sistemas e 
engenharias. “A Petrobras de- 
seja oxigenar seu quadro de fun- 
cionários, atraindo para a com- 
panhia, independentemente da 
carreira pretendida, profissionais 
com perfil dinâmico, foco em 
tecnologia e inovação e que quei- 
ram participar dos desafios que 
estão no horizonte da empresa 
para os próximos anos”, disse 
Loureiro. 
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Empresa de Teresópolis lança 
Our 

- Operadora oficial 

Nina BeneDiTO 
(BNINABENEDITO 

A Ecoplaytour, uma agência 
de turismo receptivo de Teresó- 
polis, surgiu em 2016 por causa 
de um jipe. Segundo a Guia de 
Turismo e proprietária Julanna 
Rocha, a ideia era de realizar pas- 
seios pela cidade com o veiculo 
adquirido pelo marido, o médico 
Flávio Ramos. Como o jipe teria 
que passar porreformas de adap- 
tação por ser muito antigo, a 
empresária resolveu começar 
outros dl 2 hoje tem gran- 
de conhecimento e idealiza no- 
vos roteiros para o setor. Em re- 
cente entrevista ao Programa da 
Nina, da Diario TV, Julianna Ro- 
cha falou sobre o projeto do tour 
de jeep e o lançamento do pas- 
seio na cidade de Sapucaia. 'En- 
quanto o jipe estava parado, re- 
solvi estudar quais eram as pos- 
sibilidades de Teresópolis e des- 
cobri o potencial do turismo ru- 
ral, mas a ideia inicial era estar 
sempre fazendo um link com o 
jipe. Somente agora a gente con- 
seguiu de fato estar com o carro 
pronto para colocar na trilha”, 
explicou. 

No último dia 11 ocorreu o 
lançamento do passeio de jipe 
na cidade de Sapucaia, a uma 
hora de Teresópolis, percorren- 
do vários atrativos como antigas 
fazendas de café. “Tivemos a 
oportunidade de operar em 5Sa- 
pucaia, nessa região que se cha- 
ma Vila de Aparecida. À ideia 
veio do proprietário de uma das 
fazendas, a Monte Cafe. O Flávio 
Bessim sabia que eu tinha um 
lipe e me convidou para juntos 
fazermos o roteiro rural da cida- 
de. Elese uniu aos fazendeiros da 
região, criaram a Rota 154 em 
Aparecidinha, e me convidou 
para operar a Eco playtour como 
Operadora Oficial da Rota 154. 
Fizemos a visita técnica primeiro, 
mapeamos as fazendas e no dia 
11 de dezembro aconteceu o pri- 
meiro tour dessa rota”, conta. 

Sobre a união da cidade 
O grupo conseguiu se organi- 

zar para montar um pacote de 
dia inteiro visitando fazendas, 
experimentando da culinária ti- 
pica local, como o famoso café 
colonial, visitando cachoeiras e 
participandode experiências com 
animais da região, além do pas- 
seio de jipe. À organização e O 
planejamento do grupo se tor- 

a jipe e Sapucal 
no municipio vizinho tambêm tem projetos locais para zonas urbana e rural 
naram fundamentais para que O 
roteiro acontecesse. “O turismo 
precisa dessa união, se todo 
mundo se unir, conversar, se 
estruturar, planejar e colocar a 
coisa em prática, não ficar demo- 
rando muito, se não tiver muita 
burocracia pra coisa acontecer, 
ela acontece e depois a gente val 
ajustando no caminho”, explica 
Julianna. “E foi isso que aconte- 
ceu em Sapucaia. Teve uma 
mobilização, os fazendeiros se 
uniram, eles criaram a rota, a 
comunicação, o marketing, a 
logomarca, a marcação das fa- 
zendas, teve um processo prévio 
e depois que a coisa realmente 
aconteceu, foi tudo muito rápi- 
do”, enfatiza. 

Sobre o roteiro 
segundo a empreendedora, 

trata-se de um roteiro rural mais 
voltado paraa agropecuária, com 
muitos cavalos pampas, a ques- 
tão da produção deleite degado 
de corte — a maior fazenda de 
gado confinado fica localizada 
em Sapucaia—muitas coisas bem 
interessantes de conhecer e 
vivenciar. À cidadezinha é 
bucólica com sete mil habitan- 
tes, uma praça com igrejinha e 
um coreto bem tipico. 

Parceria e receptividade 
Segundo Julianna, a ideia é de 

que Teresópolis também possa 
ter um roteiro de jipe através da 
Ecoplaytour. "Otestdriveja acon- 
teceu em Sapucaia, que foi muito 
receptiva, o prefeito abrindo to- 
das as portas para o turismo, 
querendo que a coisa aconteça 
de fato, de levar o turismo pra lã. 
Eles estão entrando no mapa de 
turismo rural, Sapucaia faz parte 
dos Caminhos Coloniais, tem um 
potencial muito grande que ain- 
da precisa ser trabalhado, tem 
projetos na cidade para levar o 
turismo pra la. Então foi o piloto 
de uma cidade que tem tudo pra 
crescer no tursmo e eu fiquei 
muito feliz de poder estar fazen- 
do parte desse momento da ci- 
dade, desse pontapé inicial. 

E Teresópolis? 
“A gente já tem roteiro para 

Teresópolis, na verdade, dois ro- 
teiros para fazer de jipe, prepara- 
do, montado, só vendo aquestão 
de logistica, de burocracia”, con- 
ta, entusiasmada. “Um deles é 
pela cidade, para que as pessoas 
possam conhecer os mirantes e 
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as fontes que é o Roteiro Miran- 
te, Fontes e Lendas, onde a gente 
vai contar as histórias, passar um 
pouquinho da cultura e visitar 
essas fontes, esses mirantes , 
então é um roteiro para quem 
estã na cidade e não tem muito 
tempo”, explica. “A ideia é que 
esse roteiro seja regular e acon- 
teçatodosos sabados, com exce- 
ão em caso de chuvas muito 
ortes. À cidade precisa de um 
produto turístico regular, a pre- 
visão é de que ocorra em feverei- 
ro de 2022. E o outro é um roteiro 
rural, atuando em alguma região 
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passelodejipeem Sapucaia 

a Sapucaiaesconde 

lugares inesperados 

em meio à natureza 

da Terê-Fri para fazer as 
visitações pela região, com foco 
na agricultura familiar, nos pro- 
prietarios que ja são parceiros. 
Um passeio em uma área de na- 
tureza, com paisagens incriveis, 
em um jipe na trilha. Esse tipo de 
passeio tem muito potencial para 
trazer mais uma experiência para 
o turista, para trazer essa 
integração com o ambiente”, 
destaca. 

A Ecoplaytour estã operando 
em outras cidades além da 
Teresópolis e Sapucaia. Já lan- 
camos o roteiro em São José do 
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Vale do Rio Preto, chamado Ro- 
teiro Aguas de Março”, finaliza 
Julianna Rocha. 

Integração dos 
artesãos locais 

Importante ressaltar a 
integração dos artesãos locais 
que estavam junto nessas fazen- 
das oferecendo seus trabalhos, 
uma oportunidade de ter uma 
renda extra. "Lã tem muito arte- 
sanato que fazem feiras, even- 
tos, mas para o turismo, a gente 
precisava concentrar nos locais 
que já teria a visitação. Então, 
esses artesãos também se colo- 
caram à disposição de levar os 
seus trabalhos para as fazendas 
no qual já estariam tendo as 
visitações. Foi um roteiro que 
uniu muito essa parte do artesa- 
nato local, dotrabalho da comu- 
nidade, com as fazendas históri- 
cas, e a culinária local", explica. 
"Quem ainda não entrou no ro- 
teiro, é porque está se preparan- 
do para receber os visitantes e 
proporcionar algum tipo de ex- 
periência. O potencial da cidade, 
é de um roteiro de aproximada- 
mente três dias”, explica. 

Quem tiver interesse em sa- 
ber um pouco mais sobre esses 
passeios e conhecer um pouco 
mais sobre as regiões do entor- 
no, siga os parceiros envolvidos 
nesses projetos MWecoplaytour 
Drotal54 e Wroteirosruraisr) 
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Teresópolis ganha clínica odontológica 
especializada em implantes 
- Técnica utilizada representa uma das maiores evoluções odontológicas, sendo 
a solução mais segura para tratar os casos de perda dentária na atualidade 

Estima-se que 11% da po- 
pulação brasileira, ou seja, 16 
milhões de pessoas, não possu- 
em nenhum dente. Os dados 
são da última Pesquisa Nacio- 
nal de Saúde (PNS), divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Ge- 
ografia e Estatistica (IBGE) em 
2019. Porém, diversas técni- 
cas inovadoras podem auxiliar 
a mudar esta realidade de 
quem sonha em poder sorrir 
sem medo. 

O procedimento ainda é cer- 
cado de mitos, como, por exem- 
plo, a crença de que os valores 
são exorbitantes para parte da 
população, que há rejeição do 
material pelo organismo e que 
os implantes não ficariam na- 
turais. Mas tudo isto é mito! 
Com as novas tecnologias, 0 
implante está mais acessivel 
financeiramente: o valor pode 
ser parcelado em várias vezes; 
o material utilizado é o titânio. 
totalmente compativel com o 
organismo; as novas técnicas 
oferecem a máxima naturali- 
dade ao sorriso. 

“Uma das novidades da 
implantodontia éasedaçãocons- 
ciente! Que é feita por um médi- 
co anestesista, no consultório 

odontológico devidamente pre- 
parado! No caso da Oral Unic, 
temos um centro cirúrgico capaz 
de atender qualquer necessida- 
de do cliente durante o procedi- 
mento, garantindo maior segu- 
rançal”, é o que explica a direto- 
ra na e responsável técnica 
da Oral Unic, cuja unidade foi 

SUA LEE -STE 
facebook. comyoralunicte resopo!lis 
instagram com/oralunicteresopolis 
oralunictareso poliscom.br 
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À principal vantagem desse tipo de tratamento será proporcionar ao paciente o retomo de uma mastigação com uma boa eficiência 

recém inaugurada em Teresó- 
polis. 

O implante dentário oferece 
praticidade, eleva a autoes- 
tima, possibilita umsorrisocom 
segurança e melhora a masti- 
gação com qualidade e eficiên- 
cia. “A sedação consciente é um 
procedimento muito seguro é 
já é utilizado na medicina há 
muito Le mIpo e agora está vin- 
do para a área da odontologia 
também para garantir o maior 
conforto para o cliente na hora 
da cirurgia, com as medicações 
pré e pós-operatória adminis- 
tradas durante esse processo 
de sedação, então o paciente já 
saimedicado! , esclareceu Dra. 
Gizeli. 

Vantagens 
A principal vantagem desse 

tipo de tratamento será propor- 
cionar 40 paciente o retomo de 
uma mastigação com uma efici- 
ência próxima aos dentes natu- 
rats em torno de 98%. Além dis- 
so, segundo a diretora clínica da 
Oral Unic Teresópolis, o cliente 
tem opções de pagamento que 
cabem no bolso: “Teremos tam- 
bém condições exclusivas de 
inauguração. Marque uma ava- 
liação para um tratamento per- 
sonalizado para você”, finalgou 
Dra. Greli. 

A Oral Unic fica na avenida 
Feliciano Sodré, 198, próximo a 
Localiza veiculos e ao lado da 
academia Upper Fit. 

E, 

Sobre a Oral Unic 
A Oral Unic Teresópolis foi 

mnaugurada no último dia 30 de 
novembro. Ela faz parteda Fran- 
via Premium Oral Unic Im- 

Dlonites. fundada em junho de 
2016 em Itajai (SC), e conta com 
a melhor gestão no ramo, estan- 
do presente em mais 171 cida- 
des do país. As unidades estão 
espalhadas por 22 estados: San- 
ta Catarina, Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Ceará, Bahia, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Espirito 
Santo, Gotás, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Distritofederal, Piaui, 
Alagoas, Maranhão, Rio Grande 
do Norte, Rondônia, Amazonas, 
Pará e Tocantins. 
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Entenda as 
mudanças para 
regras no va le- 

e am 
alimentação e 
refeição 

Assinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro em 10 de novembro, 
o decreto nº. 10.854/21 agre- 
gou e simplificou algumas ins- 
truções abalheire, entre elas o 
uso de vale-alimentação e refer 
ção. Segundo o novo instrumen- 
LO, es belecmentos que acei 
tam receber vale-alimentação 
não devem fazer distinção entre 
as bandeiras das PrRaR ras dos 
cartões. A norma diz também 
que as empresas não podem fir- 
mar parcerias economicamente 
vantajosas, como descontos em 
taxas ou recebimento antecipa- 
do de valores, com as operado- 
ras e bandeiras de cartões. 

Uma novidade é a porta bili- 
dade de créditos para empresas 
que usam o PAT - Programa de 
Alimentaçãodo Trabaliador. Na 
prática, funcionários que acu- 
mularem valores não utilizados 
em seus cartões poderão, caso 
haja mudança na bandeira do 
cartão, ci pe todo o dinhei- 
ro para a nova bandeira sem 
pagar taxas. O prazo de adapta- 
ção para as novas regras é de 18 
meses. Para empresas que já 
woss uem contratos vigentes com 
E ndeiras e operadoras de car- 
tão, haverá a necessidade de al- 
teração dos termos contra-tuais, 
que devem passar a obedecer às 
novas exigências. 

Na prática, as mudanças 
permitirão que funcionários 
utilizem os créditos tanto do 
vale-alimentação quanto do 
vale-refeição em mais estabe- 
lecimentos. As obrigações para 
os usuários também permane- 
cem. 
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PROGRAMAÇÃO DO CINEMA 

HOMEM ARANHA: 

Sem volta para casa 
Censura 12 anos 
Dub: 14h45h / 17h / 20h 
Leg: 17h45 
À vida de Peter Parker se 
tornou um verdadeiro caos 
depois que sua identidade foi 
revelada. Mary Jane tenta 
ajudá-lo a encarar esse fato 

| como algo positivo, mas O 
jovem super-herói não se 

— conforma e busca uma 
| solução. Parker procura o 
parceiro Doutor Estranho e 
pergunta se ele não conse: 
quira retirar essa informação 
da meméória das pessoas. 

ENCANTO 
Dublado | Livre | 14:50h 
Os Madrigais fazem parte de uma 

Rm família com poderes mágicos 
à surpreendentes. Por so, vivem 
escondidos nas montanhas da 

O Colombia em um lindo lugar chama 
E do Encanto. Na região, quase todas 

as crianças ganharam dons, exceto 
Mirabel Apesar de ser a única 
pessoa diferente quando a magia 
core perigo de ser exterminada, 
Mirabel pode ser a única esperança. 

TEIAA - Troca de Experiências e 
Integração entre Amigos Autistas 
Grupo de apoio a pais e amigos de autistas 

Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 58, várzea, 
Teresópolis - RJ - (21) 9.7335-8220 

Edital de convocação 
Associação troca de experiências e Integração entre 

amigos de autistas de Teresópolis, na pessoa de sua Presi- 
dente, convoca todos os pais e/DU responsáveis associados 
para participarem dareuntãoextraordinária que será real tza- 
danodia 1O(dez)do mes dejaneirode MP? (dois mil evinte 
dois) no CTA- Centro TEIÃAA de Atendimentos, na rua 
Prefeito Sebastião Tetxerra, 58, várzea. Às 19 horas, em 

prmermaconvocaçãocomdonsterçosdaspessoas páregistradas 
e que vem participando das reuniões, se houver número às 
1930 (dezenove horase trntammutosjcomqualquernime- 
ro, com se gumnte ordem do dia: 

A ratificação da ata de posse de 27 de janeiro de 2020. 
acréscimo dedoc umentaçãodos membros dadiretoria. 

* substituição do secretário por motrvo de falecimento. 
Teresópolis 10 de dezembro de 202] 
Valerta Viana de Farta Barros 

Presidente em exercicio da associação TEIA A 

DESLIGAMENTO PROGRAMADO enel 
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1750 ha 18 dutibecdana Fran da Ga - Quebra Frisos - Taresipoda 
[Edo ds 18:30 Estrada Sordar Sopres - Cantora Frasços - Terpocp-odos 
250 da 16:30 Estrada Pingos Casa Fila - Combea Frasõss - Jarim Epsneá 
E Estrada Pre do Sermobo « Cubra Frascos « Tortas 

Estrada des lada da Guaha - Casnbra Frans - Duas - Terasógoioa 
Esteio Cintra Frasco - Cholva Frascca - Tarmiigola 
Forms serrada & Parade = juta Frascos - Tres 
Ramdho Enio delhais - Cute Fritos - Tirdsópola 
Rua fagedéria « Chasbes Frosços - Toresógalis 
Estis Carta Halkgna - Cubra Fragios - Tinsiiépala 
Estrada Estrelinha = visa» Teresópols 
Estesia Torniigeks Frisuigs - Bastraisôncicio - Tó nada 
Rua José Manoel Rodrques - Bonsucesso - Tenssópods 

Estamos com você, mesmo dy distância, 
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Obituaric 
Marilda de Moraes Santos, 84. resida no Meundon. 

Jair do Canto Gonçalves, 49, residia em São Pedro. 
Wazur Viana Machado, 74. residia em Pessegueiros. 
Marko José Silva Miranda de Rezende, S5. residia ma 

Várzea. 

VYanise Ferreira da Silva, 65. resida em Motas. 
Angela Maria Rosa Rodrigues Ribeiro, 57, residia em 

São Pedro. 
Antonio Pereira Ramos, 57, residia em Brejal. 
Evandro Palocehi, 78. residia no Jardim Cascata. 

Clara Almeida Nascimento, 4 anos, residia em Vieira. 

Mariléia Lucinda Neves. 56. resida em São Pedro. 

Antono Roberto da Silva Oliveira, 69, residi ano Parque 
do Ingá 

Francisco Jorge da Silva, 69, residia no Rosário. 
Odete Maganin, 67, residia no Golf. 
Andre Francisco De Melo. 57. resida na Posse 

Maria Augusta da Silva, 71, residia em Santa Cecília, 
Wania das Graças Ribeiro de Oliveira, 72, resudia na 

Bara do Imbuí. 

Hilton Moreira da Silva, 64, residia em São Pedro. 

Priscila da Silveira da Silva, 38, residia na Granja Florestal, 
Fabio Arias Retdner do À maral, 55, residizem Taumaturgo. 
Marcelo de Oliveira Correa, 45. residia na Cascata 

Cuarari. 

Maria Madalena de Oliveira, 61, residia em São Pedro. 
Floripe Monteiro de Ascunção, 97, residia no Meudon. 
Lei Femandes, 50, residia na Quinta-Lebrão. 
Fernanda Gomes Pimentel, 38. residia em São Padro. 

Clezia Pires de Oliveira, 65. residia no Meudon. 
Maria Portela da Silva, 73. mesidia na Várzea. 

Ariel de Souza, 85. residia no Alto. 

Emis 
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: Capelania Voluntária de 
Teresópolis promove ação social 
- Projeto de “Natal Solidário” contempla famílias carentes do bairro do Fischer 

Lucas DE AZEVEDO 

A Capelania Voluntária 
de Teresópolis realizou, no 
últimodia 12, aacão social 
“Natal Solidâno” para as 
pessoas carentes do bair- 
ro do Fischer, onde foram 
entregues cestas básicas 
para 15 famílias devida- 
mente cadastradas na Co- 
munidade Terapéutica, 
uma instituição que pres- 
ta apoio na recuperação de 
envolvidos com álcool e 
drogas, de forma total- 
mente gratuita. Além da 
entrega das cestas bási- 
cas, O grupo prestou a 
ministração da palavra 
com oração e louvor e fez 
também doações de brin- 
quedos para as crianças, 
contos dehistóriasbiblicas, 
distribuição de lanches, 
pipocas ealgodão doce. Foi 
realizada ainda uma ofici- 
na de artesanato e brinca- 
deiras de palhaço com a 
Capelã Rita, com o auxílio 
dos demais membros. 

A Capelania Voluntária 
de Teresópolis teve capoio 
irrestrito de vários cola- 
boradores da sociedade, 
dentre eles a Igreja do 
Evangelho edrng lar 
(1EQ Teresópolis). “Foi 
uma ação muito produti- 
va, com o apoio irrestrito 
de nossa equipe, onde as 
15 famílias assistidas ca- 
dastradas na Comunidade 
Terapéutica receberam as 
cestas básicas e suas res- 
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pectivas crianças ganha- 
ram brinquedos”, menc- 
ona o presidente da Cape- 
lama Voluntária em Tere- 
sópolis, Capelão Dione de 
Siqueira Martins. 

A Associação dos 
Capelães Voluntários do 
Brasil (A.C.V. Brasil) cre- 
dencia também os Cape- 
lães da Capelania Volun- 
tária de Teresópolis e pres- 
ta, de forma gratuita, ser- 
viços humanitários em 
todo o pais, buscando pre- 
yarar os cidadãos com o 
fim de humanizar, cuidar, 
confortar e promover O 
desenvolvimento social 
dos menos favorecidos, dos 
que estão a margem da 

94 
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do final das atividades, as crianças receberam 
bring vedos de presente de Natal 

CRAS realiza comemoração 
de fim de ano para crianças 
- À equipe contou com uma ajuda do palhaço 
Cebola para entreter os pequenos e as mães 

O Centro de Referência 
da Assistência Social 
(CRAS) São Pedro promo- 
veu, na última semana, 
comemoração de fim de 
ano para as crianças a ssis- 
tidas pela unidade. Além 
de atividades recreativas 
planejadas e realizadas 
pela equipe técnica, o 
evento ofereceu lanche 
especial. 

Pensando em propor- 
clonar uma tarde especial 
ecriarumambientelúdico, 
a equipe se caracterizou 
de personagens infantis e 
contou com a ajuda do pa- 
lhaço Cebola para entre- 
ter os pequenos e as mães, 
que acompanharam todo 
o evento. Ao final das ati- 
vidades, as crianças rece- 
beram brinquedos de pre- 
sente de Natal. Esse tra- 
balho faz parte do Serviço 
de Convivência e Fortale- 
cimento de Vinculos, que 
visa enfrentar situações de 
solamento social, enfra- 
quecimento ou rompimen- 
to de vínculos familiares e 

comunitários, além de st 
tuações discriminatórias e 
estigmatizantes. 

A coordenadora do 
CRAS São Pedro, Lívia 
Firmiante, destacou a im- 
portância da participação 
da comunidade para à re- 
alização dasatividades pro- 
postas pelo CRAS. “Quan- 
do a comunidade entra de 
cabeça nas nossas ideias, O 
balho fica muito mais 
wazeroso. As doações de 
tens para o lanche e de 
brinquedos, tanto por em 
presários quanto por mo- 
radores, E seja claro a 
confiança que todos eles 
depositam no nosso tra- 
balho".A comemoração de 
fim deano para as crianças 
do CRAS São Pedro con- 
tou com doações das em- 
presas Fábrica de Pães e 
Mercadinho do São Pedro. 
A associação de morado- 
res do Morro do Tiro doou 
maçãs do amor e partici- 
pantes da rede de apoiodo 
CEAS doaram brinquedos 
e refrigerantes. 

- 
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sociedade, em todososcon- 
textos, como hospitais, sis- 
tema prisional, escolas, 
centro de recuperação, 
abrigos entre outros. 

O projeto tem como 
objetivo investir em vidas 
fragilizadas, resgatando 
sua dignidade através da 
assistência social, volun- 
tária com a restauração de 
vinculos E oiiliares de pro- 
jetossocioeducativos, para 
o exercicio pleno da cida- 
dania, estabelecendo par- 
cerias observando os va- 
lores morais e éticos - res- 
peitando os valores indivi 
duais das pessoas atendi 
das, desenvolvendo rela- 
cionamentosinterpessoais 

q 

A lei é de autoriada deputada Renata Souza (Psol) 
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e apoio integral, indepen- 
dente da raça, COr, Sexo, 
religião e classe social, 

A Capelania 
A Capelania Voluntária 

de Teresópolis tem como 
presidente o Capelão Dio- 
ne de Siqueira Martins e 
sua esposa Aline Siqueira. 
A mesma é constituida por 
um grupo de Capelães 
Evangélicos de várias de- 
nominações com o objeti- 
vo de prestar assistência 
espiritual e social aos hos- 
pitais, asilos, orfanatos, 
escolas e também em 
ações sociais como even- 
tos em praça pública em 
datas comemorativas. 

Dnugação Are 

Ta, 

ecogutoria de outros parlamentares da Alerj 

Sancionada lei que ajuda a 
combater racismo religioso 
- Texto prevê a criação de observatório para 
a violência a religiões de matriz africana 

O Estado do Rio de Ja- 
neiro passará a contar 
com o Observatório Mãe 
Beata de lemanjá sobre o 
Racismo Religioso, com 
objetivo de monitorar vi 
olência praticada ou ten- 
tada contra grupos e reli 
giões de matriz africana. 
E o que prevé a Leigsis, 
sancionada pelo governa- 
dor Cláudio Castro e 
publicada em edição ex- 
traordinária do Diário 
Oficialna quinta-feira, 16. 
De acordo com o texto, O 

Observatório terá a mis- 
são de coletar, ordenar e 
analisar dados.O progra- 
ma poderá ser coordena- 
do pela Secretaria de Es- 
tado responsável pelas 
políticas para o desenvol 
vimento social e direitos 
humanos. À pasta res- 
ponsável pelo projeto de- 
verá ainda criar um canal 
telefônico para o recebi 
mento de denúncias. 

Para fortalecer as 
ações de combate ao ra- 
cismo religioso, a lei dá a 

possibilidade de o Obser- 
vatório atuar em conjun- 
to com o Conselho Esta- 
dual de Defesa e Promo- 
ção da Liberdade Religi 
osa (CONEPLIR) na exe- 
cução de políticas públi- 
cas de prevenção e en- 
frentamento desses ca- 
sus, 

Segundo à norma, o 
programa tem os seguin- 
tes objetivos: acompa- 
nhar e analisar informa- 
ções sobre racismo reli 
gioso, padronizar e inte- 
grar o sistema de arma- 
senamento dos dados so- 
bre violência contra gru- 
pos e terreiros de sig ei 
des de matriz africana, 
além de publicar, anual 
mente, relatório com in- 
dicadores e sugestões de 
medidas que contribuam 
para a edição de casos. 
A lei é de autoria da de- 
sutada Renata Souza 
(Psol) e cogutoria de ou- 
tros parlamentares da 
Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj). 
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TERESÓPOLIS TERRA DE LUZ 2021: Programação 
natalina com teatro, festival de dança e concertos 

- Caminhão com palco Ilinerante, da secretaria de Cultura, vai ld espetáculo para dois bairros 
Com o tema “O Natal do Re- — 

encontro”, a programação do 
projeto Teresópolis Terra de Luz 
- Natal 2021 segue nos próxi- 
mos dias no munidpio. À peça 
teatral “Fábrica de Brinquedos 
do Papai Noel”, no Caminhão 
Palco Itineranteda Cultura, será 
encenada na Fazenda Ermitage, 
e no bairro de São Pedro. Na 
Praça Olimpica,no Centro,o pú- 
blico poderá assistir concertos 
natalinos e apresentações do 3º IE ai ER sa - a , 
Festrval Terê em Dança. aci "1 | | | = ' | e JS pl ei et ii = = A peça teatral Fabricade 

ração temática, concertos, tea- IF | ef E | ol Sonda ndo Cop oa”, 
no Caminhão Palco Kinerante 

tro, dança e festival gastronô- Rs Ee, BE PR daCultura, será encenadano 
mico são algumas das atrações Pd ee E o du fe. = PRE «shbados nodomingo 
e movimentam a cidade até o | E “JE Qui ti o e 

ha 9 de janeiro. 

contro é uma referência a Pe- PROGRAMAÇÃO Praça Olímpica Luis de Camões. Palco Natal do 
tomada da celebração das les- SÁBADO - 18/12 Reencontro. 20h — Coral da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos 
tas de fim de ano de maneira Fazenda Ermitage — 14h - Caminhão Palco Itinerante da Cultura. Ultimos Dias. 21h — Concerto de Natal com Oxziel Silva e 
presencial, o que está sendo Fábrica de Brinquedos do Papai Noel sexteto de Jazz. 
possiv el com o avanço da vaci- Praça Olímpica Luis de Camões - Palco Matal do Reencontro: 19h - 
nação da população. Mas, sem — Coro Elos (Igreja Batista Memonal de Teresópolis). 20h30 — Grupo de TERÇA-FEIRA - 21/12 
esquecer cuidados básicos, Dança Leakah Bem Davi (Igreja Filadélfia). Esto a À Eu ae pa Palc to, 0 ih 

ieencontro, 3º Festival Terê em Dança. 19h — Dias de Dança/ 

ai a DOMINGO - 19/12 . o Dançarte/Elaine Melo CDA / Interurbanus. 
ento de semp E E carrera Praça dos Expedicionários (Tiro de Guerra), São Pedro — 14h. 

ep ia ereupo ne *à Caminhão Palco Itinerante da Cultura. Fábrica de Brinquedos do Papai QUARTA-FEIRA - 22/12 
Manuais terá Run especial Noel Praça Olímpica Luís de Camões. Palco Natal do 
de Natal neste sá ado, 18, € Praça Olímpica Luis de Camões. Palco Natal do Reencontro. 15h — Reencontro. 3º Festival Tere em Dança. 19h - Bale Casa de 
domingo, 19, das 9h às 16h, nO Concerto Escola M. de Música Villa-Lobos. 16h — Grêmio Musical Cultura Adolpho Bloch/interurbanus/ Núcleo de Dança/ 
Centro de Informações Turis-  Paquequer. 17h — Coral Feso Pro Arte. 17h30 — OFPA — Orquestra Feso Elaine Mello/Studio Rafaela Ribeiro/Carolina Falak/ Cia 
ticas, no Soberbo. Pro Arte. Dança Allegro/Dias de Dança 

CNC: Faturamento 

no Natal deveráser 

de R$ 57,48 bilhões 
Estimativa da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) mos- 
tra que o varejo brasileiro deve- 
rá movimentar, neste Natal, R$ 
52,48 bilhões em vendas, com 
alta do faturamento de 9,8% em 
relação a igual periodo do ano 
passa do. Oeconomista sênior da 
CNC, Fabio Bentes, advertm, 
entretanto, que uma vez des- 

contada a inflacão, ovolume de 
vendas sofrerá retração pelo se- 
mundo ano consecutivo, da 0f- 
pa de 2,59% em 2021, compa- 
rativamente ao volume de ven- 
dasnatalinas em 2020. Em2019, 
as vendas do Natal tiveram ex- 
pansão de 4,8%. O Natal é a 
principal data comemorativa do 

p, p) A png deiro, tendo respon- 
0 ao h ei O Wo Ny a dido por 22% do total das ven- 

N NE TRA das de dezembro nos últimos 
derarice: 

ISS a Ay É Apesar de o fluxo de con su 

de. TE ESA  midores estar voltando aos ni- 
eia veispré-pandemia,FabioBentes 

e - observou que o bolso dos consu- 
= tb midoresestá diferente. De acor- 

Pads ar & docompesquisa doGoogle, rea- 
s/ Fil e lizada no fim da primeira sema- 

na de dezembro, pela primeira 
ERR Res. 4 vezdesdeoinicioda pandemia, o 

A Oral Unic Auxo de consumidores em esta- 
belecimentos comerciais supe- 

Teresópolis rou a quantidade observada de 
Á a [5545] a todos clientes ao fim de fevereiro de 

á 020, comalta de 1,9%. Nomes- 
Boas Festas! mo periodo do ano passado, 0 

fluxo de consumidores estava 
13,4% abaixo do nível pré- 
pandemia. 

— r | k Destaques - O ramo de su- 
: p roteses permercados deverá ser o des- 

taque no Natal deste ano, res- 
Pano por 38,5% (R$22,11 

Ea Ta -W om dm ilhões) do volume total, É Lentes de Contato capend etbecimenos de 
vestuário, calcados e acessórios 

am PN lnlefe Tr Or] Diiio (35.32 do total ou R$ 20,28 bh 
QR, dia Des Lia lhões) e pelas lojas de artigos de 

usos pessoal e doméstico (19,2% 
ou R$ 7,60 bilhões). Em termos 

Fel regionais, os estadosde São Paulo 
: 3726. 3535 (R$ 18,01 bilhões), Minas Ge- 

a | m | rais (R$ são bilhões), Rio de 
al, Sa 1 EC: 53 o Janeiro (R$ 4,93 bilhões) e Rio 

| | | GrandedoSul (R$ 3,62 bilhões) 
AV. FELICIANO SODRE, 138 - VARZEA | TERESOPOLIS concentrarão mais da metade 

(55%) da movimentação finan- 
celra prevista. 

Dull ED SE 

RESPONSÁVEL TÉCNICA 
DRA. GIZELI BROCK - CRO/RJ 51.734 
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Padre sea 
Ú recêm ordenado Padre Kavo, que 

trabalhou como seminarista e diácono 
durante todo o ano de 2021 na Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, em Venda 
Nova, celebrou sua primeira Missa na 
matriz no último dia 12, 

Festejando aniversário 
O pároco de Santa Rita de Cassia, no 

Meudon, Padre Adilson Assumpção, 
comemorou no último dia 9 seus 37 
anos de sacerdócio. Ele presidiu Santa 
Missa junto à comunidade e recebeu 
presente das crianças da catequese. 

[gr eja em 
Movimento 

Santa Luzia. À santa protetora dos olhos, Santa Luzia, foi honrada 
com Santa Missa no ultimo dia 13 na capela de Meira. 

Crisma em Saia 
Jovens e adultos da Paróquia Nossa Senhora do 

Bom Sucesso receberam, no dia 11, o Sacramento 
da Crisma pelas mãos do bispo Dom Gregório 
Paixão. 

Novena em iris 
Registro da Novena de Natal acontece 

até o dia 22 na lgreja 5ão Judas Tadeu. 
Momento de reflexão e nos preparação 
para o Natal que se aproxima. 

Padre Marcelo. Registro da primeira Missa celebrada no último dia 10 pelo 
Padre Marcelo Alvarenga na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. 

Justa homenagem 
dba Luizinho, da paróquia de 

recebeu Voto de Congratula 
Municipal, À homenagem 

Diego Barbosa e 

Bons UC ESSO 

ÇÕes = MEET 

assinada pelo vereador 
aprovada por unanimidade pelo plenario, 

ão trabalho do 

em prol 
ftol um reconhecimento 

sacerdote em sua comunidade e 
q q = 

dos menos favorecidos. 

Leilão de Natal 
Para atender os projetos sociais da 

igreja de 5ão Pedro, a comunidade reali- 
zou no último sabado, 11, um leilão bene- 
ficente.Padre Ermande e seu ajudante Papai 
Noel comandarama atração, que foi trars- 
mitida pelas redes sociais da paróquia. 
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Celebrando 
Padre Ernande Nascimento, páro- 

co de São Pedro, celebrou no diabde 
dezembro seus 29 anos de vida sacer- 
dotal. A comunidade agradece pela 
vocação, exemplo e total doação ao 
ministério. 

Festa das crianças 
As crianças das comunidades atendidas pela paróquia de Santo 

Antônio ganharam um dia de festa na última quinta-feira, 9. Com 
participação dos missionários da Comunidade Magnificat e do 
Mundo Mini Terê, houve teatro, passeio, distribuição de brinque- 
dos e muita alegria. 

As paróquias e capelas de Teresópolis divulgaram 
os horários das Missas neste Natal. 

Dia 24, 20h na matnz; 
Dia 25, 8h30 na capela de São Jose Óperano (Corta 
Vento); 10h30 e 18h na matriz. 

Dia as dlh na nar e na E de, 

nen Dia 2 du A 18h E 20h na 
matnz; 18h no Sitio Assunção e ? “0h na 

[Caleme). Dia 25, 17h na 

(Parque do Imbui); 19h na capela 
(Granja Florestal); 8h e 18h30 na matnz. 

(Alto) - Dia 24, 20h. Dia 25, llh e 18h. 
Na matriz. 

(Fonte Santa) = Dia 24, 20h na matriz 
Dia 25, 10h em Canoas; 10h em Albuquerque; 19h30 em 
Prata dos Aredes. 

(Bonsucesso) Dia 

lo 4 em Santa Rosa. Dia 25, 
a 24, 19h50 no Monte São À 
10h em Mottas, 18h em Vieira e 19h30 na matre. 

Venda Nova) = Dia 24, 
17h em Santo Amaro, 18h30 no Vale Alpino, 18h30 nos 
Prates, 20h em Sebastiana e 20h na matriz. Dia 25, 9h 

em Vargem Grande, 10h na matriz, 1lh em Cómego das 
Pedras, 19h no Imbiu e 19h na matrez. 

(Varzea) - Dia 24, 0h na ma 
19h30 em (Tijuca), 19h30 em 
(Vale Paraiso) Dia 25, 8h e o | na matnz, 9h no 

(Pinheiros) e 10h na Vila Muqui. 

LIA, 

pb q Te] as 

Jovens com o bispo 
Os jovens do Grupo Proálto tiveram um domingo especial no 

dia 12. O pastor participou de uma sabatina, respondendo pergun- 
tas e formando a garotada. Houve também um almoço com a 
participação de todos. 
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MISSESTADO DO RJ DR sumi 
cas 

&; 2024 
DIES MS pd 'i8 NOBLAT 

ER te É ER o Aa DIREÇÃO E COONDENAÇÃO 
E Luis COSTA 

JEANS A TENDÊNCIA DA MODA 
MASCULINA PARA O NATAL 2021 

Diferente da 
moda feminina que 
pede sempre muito 
brilho e mais 
glamour, a moda 
masculina traz 

E comotendênda 
E parao Natal 2021 0 

jeans, que além de 
básico nos permite 

E confortoe beleza 
sem precisar muita 
produção, o que 
para nós e motivo 
de liberdade sem 
perder aelegância. 
Confira! 

Li y E r 

MISS UNIVERSO 2021 
Aconteceu em Israel na cidade de ga a /0º eddie do do maior 

concurso de beleza do planeta que e o Miss Universo. 80 paises 
participaram da edição de any ersario e na final ap enas lb 
candidatas foram classificadas. Infelizmente a nossa Miss Universo 
Brasil a cearense Teresa Santos, não figurou entre as classificadas, 
mas nos representou brilhantemente no concurso. A vencedora foi a 
indiana Hamaaz Sandhu de 21 anos, atriz e modelo em Bolhywood, a 
segunda colocada foi a Miss Paraguai Nadia Ferreira e a terceira foi a 
Miss Africa do Sul Lalela Mswane. No top cinco se classificaram a 
Miss Colômbia e a Miss Filipinas. Parabens a nova Miss Universo 
2021 e que em 2022 o Brasil consiga obter maior exito. 

Faça-nos uma visita, 
para juntos idealizarmos seus sonhos! 

BIN DANÁNITA Av. Feliciano Sodré, 864 — loja 1 — Várzea 
MÓVEIS PLANEJADOS Ou entre em contato: 2641-9523 | 984249897 
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1º MENSALIDADE POR NOSSA CONTA 
VESTIBULAR ONLINE GRÁTIS 

MAIS INFORMAÇÕES: (21) 99860-8488 | (21) 99458-8247 



Anuncie pelo 

Whatsapp 

* 2742-9977 

ariO.COIr 

O FEIRÃO GÊNESIS ESTÁ 
COM OFERTAS IMPERDÍVEIS, 
VENHA CONHECER NOSSOS 

=». NOVOS EMPREENDIMENTOS: 

| “A 

FINA NCIAMENTO 

GÊNESIS CAIXA 

“À entrada zero é condicionada O aprovoção de credito jnto à Coixa Econômica Federal às demais condições & regulamentos dever ser confendos jumo q 
construtora. Prómoção válda de cS/I/2Uel a C0/2/2001 Imagens meramente lustrativos. O projsto arquitetônico pode sofrer alterações em função de exigêncios 
De entidades publicos 
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APARTAMENTOS 

TUUCA. Apto com 3 
quartos e vaga Co 
berta. R5970,00mais 
taxas. Tratar 99203- 
0017. *D701 

AGRIÕES. Ma Carme- 
la Dutra (atrás da Pre- 
feitura). R$ 500,00 + 
ES 260 detaxas. Con- 
tato: 95732-5670. 
“1412 

AGRIÕES. Ao lado do 
Restaurante Caldo 
de Piranha. Quarto 
para solteiro, com 
pequena cozinha e 
banheiro. R$ 420,00, 
Contato :99144-5988. 
“0212 

AGRIÕES. Alugo apto 
semi mobiliado, 1 
qto, sala, cozinha, 
banheiro com lugar 
p/ máquina e um lan- 
ce de escada, R$ 
1.100,00 (aluguel e 
Condomínio). Conta- 
to: 98833-6836, c/ 
Inês. *1611 

VÁRZEA. Alugo óti- 
mo apartamento, 
excelente prédio 
(Ed. Federal, em 
cima do Bradesco, D. 
Caxias). Sala, quarto, 
cozinha, banheiro, 
garagem, segundo 
andar, elevador. R5 
550,00+ taxas. Tratar 
99667-1092, cf Nel- 
son. *0512 

CENTRO. Emcima da 
antiga padaria Pane 

d'oro. Com sala, 
quarto, cozinha e 
banheiro, R$ 550,00 
+ R$ 143.00 (condo- 
mínio + R5 60,00 
IPTU). Com adianta- 
mento de 3 meses de 
aluguel, Contato: 

98650-2658, Cf 
Casemiro ou 97506- 
5291, c/ Manoel. 

ALTO. Com 2 qtos, 

sala, cozinha, banh,, 
ensolarado, vaga na 
garagem. Todo refor- 
mado. R$ 1.300,00 já 

com todas as taxas 
inclusas. Contato: 
97414-3700 (Whats 

App). *2611 

CASCATA GUARANI. 
Ótimo apartamento 
com quarto, sala, CO- 
zinha, banheiro e 
garagem. R$ 1.000,00 
+ taxas. Tratar: 2641- 
7573 ou 98606-8664. 
“COCA 

ALTO. Ótimo aparta- 
mento com 2 quar- 
tos sendo 1 suite, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço + dependência. 
RS 1.700,00 + taxas. 
Tratar: 2641-7573 ou 
98606-B8664. *ColX 

ALTO. Ótimo aparta- 
mento com quarto, 
sala, cozinha e ba- 
nheiro. R5 550,00 + 
taxas. Tratar: 2641- 
1573 01 98606-8664. 
“COLA 

VÁRZEA. Ótimoapar- 
tamento com quar- 
to, sala, cozinha, ba- 
nheiro, e área de ser- 
viço. R5 750,00 + ta- 
xas. Tratar: 2641-7573 
Ou 98606-B86 64. 
“COCA 

VÁRZEA. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço, garagem. R5 
1.300,00 taxas. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 
92606-85664. *CoCk 

VÁRZEA. Aparta- 
mento com 2 quar- 
tos, sala, cozinha, & 
banheiro. RS 
1.300,00 + taxas. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 

98606- 8664. *CoCk 

VÁRZEA. Alugo 
ótimo aparta- 
mento, excelente 
prédio (Ed. Fede- 
ral, em cima do 
Bradesco, D. 
Caxias). Sala, 
quarto, cozinha, 
banheiro, gara- 
gem, segundo 
andar, elevador. 
R5 550,00 + taxas. 
Tratar 99667- 
1092, c/ Nelson. 
*0512 

FAZENDINHA. Cuar- 
to, sala, cozinha, ba- 
nheiro, varanda e 
área. R5 600,00 + 
água. Tratar: 3642- 
0444, 99724-5410 ou 
98450-0504, *CoSl 

BARRA. Prédio com 

elevador. 2 qtos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área, gara- 
gem. R5 850,00 + ta- 
xas. Tratar: 3642- 
0444, 99724-5410 ou 
98450-0504. *CoSl 

PIMENTEIRAS. 2 
quartos, sala, cozl- 
nha, banheiro, área 
e estacionamento. 
R5 750,00+taxas. Tra- 
tar: 3642-0444, 
90724-54100098450- 
0504. *CoSl 

RETA. Próximo à Pre- 

feitura. Sala, qto, 
coz, banheiro, área 
de serv,, banheiro de 
emp., Rá 750,00 + ta- 
xas. Tratar 99394- 
2265, cf Jalro. *“ColT 

RETA. Próx. à Prefoi- 

tura. Sala, quarto, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ba- 
nheiro de empr. R5 
750,00. Tratar: 90394 
2265, c/ Jairo. *ColT 

CASAS 

VALE PARAÍSO. Rua 
Pura Dias. Casa com 
quarto grande, sala 
grande com cozinha 
americana, banheiro 
e área de serviço. R5 
850,00. Tratar:97428- 
4672.º3012 

MORRO DOS PINHEI- 
ROS. Sala, quarto co- 
zZinha e banheiro. 
Próx. à Escola Muni 
cipal Governador 

Portella, e a 5 min da 
Várzea. R$ 400,00. 
Tels. de contato: 
9148-7530, 99666- 
1169 e» 2642-0039, 
*3012 

BARRA. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço, 12 locação. R5 
1.500,00 + taxas. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 
98606-8664.ºCoCk 

ALBUQUERQUE, 
Dentro de condomE 
nio. Casa com 4 quar- 
tos (1 sulte), sala em 
2 ambientes com la- 
relra, cozinha com 

armários, piscina, 
sauna, churrasquel- 
ra, SPA, jardim, salão 
de festa. R$ 5.500,00 
+ taxas. Tratar: 2641- 

1573 0uU 98606-664. 
“Cock 

TUUCA. 3 quartos (1 
suite), sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço, varanda, 
garagem, lavanderia 
e quintal, Valor: R5 
2.800,00. Tratar: 
2641-7573 0u 98606- 
8664. *CoCk 

ALBUQUERQUE. 3 
quartos (1 suite com 
closet), sala, cozl- 
nha, banheiro socl- 
al, lavabo, área de 
serviço. Quintal na 
parte de trás e amplo 
jardim na frente. R$ 
2. 500.00 taxas.. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 
98606-8664. *CoCk 

VALE DO PARAISO. 2 
quartos, sala, cozl- 
nha e banheiro. R5 
850,00. Tratar: 2641- 
1573 0098606-B664. 

VALE DO PARAÍSO. 2 
quartos, sala, cozl- 
nha, banheiro e área 
deserviço. R5 750,00. 
Tratar: 2641-7573 ou 
98605-8664. *CoCk 

SÃO PEDRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e uma área. 
R$ 590,00. Conta- 
to: 99180. 7227, 

VALE PARAÍSO. Pas- 
sa ônibus na porta, 
subida em frente ao 
hospital das Clínicas, 
primeira curva, casa 
amarela. R& 750,00. 
Contato: 98817- 
3018.º1211 

SÃO PEDRO. Quiti- 
nete com quarto, co- 
Zinha, banheiro e 
área. R5 400,00. Tra- 
tar: 3642-0444, 
40724-54100098450- 
0504. *CoSl 

MORRO DOS PINHEI- 
ROS. Quarto, sala, 
cozinha, banheiro e 
área. R5 500,00. Tra- 
tar: 3642-0944, 
0724-5410 0098450- 
0504, *CoSl 

VALE PARAISO, Ao 
lado da Clinica de 
Idosos. 2 qtos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área e estaciona- 
mento. R$ 700,00. 
Tratar: 3642-0444, 
0724-5410 0098450- 
0504, *CoSl 

PAINEIRAS. 3 quar- 
tos, sala, cozinha, 

banheiro, area - R5 
850,00. Tratar: 3642- 
0444, 99724-5410 ou 
98450-0504. *CoSl 

ALTO. Casa em con- 

domínio, próximo a 
Feirinha do Álto. Sala 
com 3 qtos. com sul- 
te, coz. banh., área 
de serviço e gara- 
gem. R5 1 mil + ta- 
xas. Tratar: 99394- 
2265. *ColT 

LOJAS 

ESPAÇO para atlvi- 
dades fisicas, lutas e 
danças, em Ágrides. 
Contato: 2643-3527 

[WhatsA4pp). *2711 
ESTÚDIO de Perso- 
nal, montado em 
Agriões. Contato: 
2643-3527 [Whats 
App). *2711 
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S 99243-7883 

ALTO. Vendo apto. com 55m2, 
em excelente localização. 2 

quartos (1 c/ armário embutido), 
espaçosa sala, banheiro, cozinha 

e área de serviço. Prédio com 
garagem coberta, salão de fes- 
tas e salão de jogos. R$ 270 mil. 

Mais informações peio tel: 97643-6217 

CONSULTÓRIO 
MONTADO em Agri- 
des, para atividade 
médica com, toda 
infra-estrutura. Tra- 
tar 2643-3527 (Whats 
App). *2711 

CENTRO. Alugo loja 
no Shopping New 
Fashion com banhel- 
ro. R$ 640,00 + taxas. 
Tratar 99394-2265,c/ 
Jairo. *ColT 

Diário 
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VENDA 

APARTAMENTOS 

CENTRO. Conjugado 
grande na av. Feli- 
ciano Sodré, Com 
3199m2, em ótimas 
condições. Tratar 
com o proprietário: 
98650-2658 (Case- 
miroj ou 97506-529] 
(Manoel). *1812 

CENTRO. Com gto, 
sala, coz. banh., em 
frente à calçada da 
fama. R$ 250mil. Con- 
tato: 99826-9260 ou 
2507-4819 (creci 
2779). *2112 

VÁRZEA. Apto. duplex: 
Cobertura comvaran- 
da, 2 salas, 3 qtos, ? 
banhos. €/ blindex, cozi- 
nha e área. Com chur- 
rasquelra, doc. ok. R$ 
285 mil. Tratar: 9641 3- 
6632, cf o proprietá- 
rio. “0701 

RIO DE JANEIRO. Per- 
to do Norte Shop 
ping. Apto. com 2 
atos. sala, 2 banhel- 
ros cf blindex, boa 
cozinha e área. Todo | 

novo, c' elevador e 
garagem. Área de 
Lazer. R5 620 mil, 
Tratar c/ prop.: 
96413-6632 (ac. fi- 
nanciamento imobi- 

| liário). *0701 

VÁRZEA. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, com área. RS 
155 mil. Contato: 

97374-4850. “0812 

| ALTO. Rua Melo Fran- 

co, junto à Feirinha. 
Com 100m, bela vis- 
ta, varanda, 2 quar- 
tos, 1 suite, depen- 
dência revertida, 
copa-cozinha, área. 
Clarissimo, ensola- 
rado, piscina, sauna, 
salão festas, churras- 

| queira. lvaga. R$ 370 
mil. Estuda propos- 
ta. Tratar: 99293. 
5699. *2412 

CENTRO. Lindo apto 
conjugado com quar- 
to, cozinha espaçosa 
e banheiro com 
blindex. R$ 125 mil. 
Tratar.99257-2558o0u 
99183-6271.º2511 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e área. Tercel- 
ro andar. R5 150 mil. 
Tratar:97217-3500. 

VALE PARAÍSO. Ter- 
ceiro andar, de fren- 
te. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiros, 
área, mails um quar- 
to de empregada 
com banheiro. Apto 
grande. R$ 210 mil. 
Tratar 97/217-3500. 
*CoJR 

VÁRZEA. Quitinete 
com um terreninho 

com um pomar. RS 
240 mil. Tratar: 

97217-3500. *ColR 

Há 
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Vag 
A Fundação Educacional Serra dos 

Órgãos - Feso recruta 

pessoas com deficiência. 

Interessados enviar currículo para 

curriculorhOunifeso.edu.br 
ou entregar na Gerência de 

Desenvolvimento de Recursos 

Humanos na Av. Alberto Torres, 

111 Alto - Teresóopolis/RJ. 

Informações: 

(21) 2641-7047/7055 

& Ei Fe 

VÁRZEA. Com 2 quar- 
tos, sala ampla, ba- 
nhelros, cozinha, 
varandinha na fren- 
te, uma área boa com 
uma varanda. Com 
elevador, garagem, 
no primeiro andar. 
R$ 500 mil. Tratar: 
97217-3500. *ColR 

ALTO. Vendo apto. 
com 55m2, em exce- 
lente localização. 2 
quartos (1 c/ armário 
embutido), espaço- 
sa sala, banheiro, 
cozinha e área de 
serviço. Prédio com 
garagemecoberta, sa- 
lão de festas e salão 
de jogos. R$ 270 mil. 
Tratar: 97643-62 17. 
*CoRP 

ALTO. Próximo ao 
Unifeso. Salão, va- 
randa, 1 quarto, 
suite, dep. comple- 
ta, 3 vagas na escritu- 
ra. R5 480 mil. Tratar: 
99511-1147. *ColR 

RETA. Sala cf varan- 
da, 2quartosc/ suíte, 
coz. banh., área de 
serv, 2 elevadores, 
garagem. R$ 350 mil. 
Tratar:99304-2265,c/ 
Jairo. *ColT 

RETA. Salacom varan- 

da, 2quartosc/ suíte, 
coz., banheiro, área 
de serviço, 2 eleva- 
dores, garagem. R5 
350 mil. Tratar: 
44304-2265. *“ColT 

PRATA. Próx. à anti- 
ga Termocel. 2 quar- 
tos (1 sultet), sala cf 
varanda, cozinha, 
banheiro, área, esta- 
clonamento. Cond, 

Cc! lazer e Segurança 
24 horas. R5 220 mil. 
Tratar: 36420444 ou 
90724-5410. *CoSl 

TUUCA. Apartamen- 
to todo reformado. 2 
qtos. amplos poden- 
do serem divididos, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro, área e es- 

tacionamento, RS 
285 mil. Tratar: 3642- 

0444 ou 99724-5410. 

*“Cos| 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área. R5 150 
mil. Tratar: 97217- 
3500,c/ Carlos. *“ColJR 

VALE DO PARAÍSO. 2 
quartos, sala, cozl- 
nha, banheiros, área, 
quarto de emprega- 
da. Apartamento 
grande. R$ 190 mil. 
Tratar:97217-3500, c/ 
Carlos. *ColR 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nhelro, área comuni 
tária e estac. Rá 190 
mil. Tratar: 90442- 
4415. *ColR 

BOM RETIRO. Apar- 
tamento todo mon- 
tado, rebaixamento 
em gesso, armários 
embutidos, porce- 
lanato. 2 gtos., sala, 
cozinha, banheiro, 
área e estac. Cond. c/ 
salão de festas com 
churr. R$ 190 mil. Tra- 
tar:97203-6135, 

CASAS 

COREIA. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço ampla. Com 
quintal cimentado e 
murado. Possui tam 
bém um cômodo 
embaixo para guar- 
dados. Espaço para 
fazer garagem. O car- 
ro val na porta. R5 40 
mil. Contato: 99046- 
B998, *1512 

FONTE SANTA. 2 
quartos, sala, COZ, 
banheiro, área de 
serviço e varanda. 
Local plano, perto do 
Biscoitão. R$ 40 mil, 
aceito parcelar uma 
parte com uma en 
trada. Tel. de conta- 
to: 90046-8908. 

Vendo aconchegante 
residência com 3 quartos (sendo 1 suíte master 
e 2? quartos com armarios embutidos), um bom 
quarto de empregada e uma ampla cozinha. 

Em conceito aberto, temos integradas a sala, 
de estar e asala de jantare também uma 
varanda coberta; No seg 
um amplo e multifuncional sõtão. 

undo andar, 

A garagem suporta facilmente 7 carros, 
a residencia possui um circuito intemo de 
câmeras, área gramada com uma espaçosa 
area gourmet integrada. À Casa de caseiro 
possui 2 quartos, uma confortavel sala, 
cozinha, banheiro e seu próprio quintal 

Era informações pelo 97643-6217. 

D7 Visto 
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QUINTA LEBRÃO. 
Sala grande, 3 quar- 
tos, cozinha, banhel- 
ro, corredor, varan- 
da. Área ideal para 
fazer espaço gour- 
met, garagem para ? 
carros. Totalmente 
independente. Local 
tranquilo, fora de 
área de risco, próxi- 
ma a pequenos co- 
mércios, depósito 
de gás, postode saú- 
de. Ônibus na porta. 
De carro fica a 7 mi- 
nutos do Centro. 
Oportunidade para 
sair do aluguel! Estu- 
do propostas e/ou 
troca por casa no 
Meudon ou proximi- 
dades. R$ 160 mil, 
Contato:99741-0153. 
*2612 

ALTO. Ingá, bairro 
nobre. Casa acon- 
chegante em 2 pisos, 
nada fazer, 160m2, 
varandão envidraçado, 
sala cf cozinha inte- 
grada, varanda gour- 
met, lavabo, 2 quar- 
tos, amplo banheiro, 
vaga e 100mts de ter - 
renolivre. R5 440mil. 
Contato 99293-5699. 
“2412 

MORRO DOS PINHEI- 
ROS. Sala, quarto co- 
zinha e banheiro. RS 
50.000. Próx. à Escola 
Municipal Governa- 
dor Portella, e a 5 min 
da Várzea, Tels. de 
contato:99148-7530, 
9666-1169 e 2642- 
0039. *0712 

PAINEIRAS. Casa em 
servidão. Com 2 
quartos, sala, ba- 
nheiro, cozinha, área 
de serviço e quintal. 
RS 50 mil. Contato: 

Sao Missa? 03iZ 
FONTE SANTA. 2 
quartos, sala, COZ. 
banh., área de servi- 
ço e varanda. Local 
plano. R5 45 mil. Con 
tato: 99046-8998. 
“1611 

CORÉIA. 2 quartos, 
sala, coz., banh,, área 
de serviço ampla, 
quintal cimentado 
toda murada, com 
espaço para gara- 
gem. R5 45 mil. Con- 
tato: 99046-8998. 
“1611 

MEUDON. No finaldo 
ponto de ônibus 
(Dorvalino) no rodo. 
Com 2 quartos, sala, 
coz. banh,, área de 
serviço, sem gara- 
gem, Casa nova, sem 
escadas. R5 85 mil. 
Contato: 99046- 
8998. *1611 

MEUDON. Casa em 
construção. Água de 
nascente, servidão 
com escada, ônibus 
na porta. Rua Maria 
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Marques Viana. R$ 30 
mil, à vista. Telefo- 
nes para contato: 
99589.1291 0199834- 
sB42. *1211 

JARDIM SERRANO. 
Casa simples em ser- 
vidão. Com 2 quar- 
tos, sala, cozinha, 
banheiro pequeno e 
quintal, R4 35 mil, a 
vista. Contato: 
99048- 7330. * 1011 

ALTO. Em condom- 

nio. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiros, área, varan- 
da, piscina, sauna, 
Churrasqueira, qua- 
dra futsal. R5480 mil. 
Tratar: 97217-350). 
*“ColR 

PRATA. Vendo duas 

casas, uma com dois 
quartos, ao lado da 
Dafel. R$ 260 mil es- 
critura. Tratar 97217- 
3500. *CoJR 

TUUCA/RI. Em 
Vila tranquila, sala, 3 
quartos, 2 banheiros, 
cozinha, área de ser- 
viço, estaclonamen- 
to para carro. R5 630 
mil. Tratar: 3097-2600 
ou 99648 4618. 
*ColMB 

ALBUQUERQUE. 
Casa com 2 pavimen- 
tos. Sala em 2 ambi 
entes, cozinha ame- 
ricana, lavabo, área 
de serviço, varanda, 
3 quartos (3 suites), 2 
sacadas e banheiro 
social. R5890mil. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 
98606-664. *ColX 

ALTO, Casa com 3 

quartos, sala, cozi- 
nha, banheiro. R5 140 
mil. Tratar: 2641-7573 
ou SBEDE-BEEA. 

TUUCA. Casa com 3 

quartos (1 suite), 
sala, cozinha, ba- 

nheiro, garagem, 
quintal, R$ 350 mil, 
Tratar: 2641-7573 ou 
98606-B664. *CoCk 

ALBUQUERQUE. Ex- 
celente casa dentro 

de condomínio. 2 

quartos, sala, cozl= 
nha, banh., área, ga- 
ragem. Condomínio 
com toda infraestru- 

tura. aceita financia- 

mento. R5 440 mil, 
Tratar: 2641-7573 ou 

58606-8654. *CoCk 

TERRENOS 

PROVIDÊNCIA. 
Terreno medindo 
17x 115 m, todo 
murado e plano, 
próximo à BR-116, 
colado ao ponto 
final de ônibus. 
R5 38 mil. Conta- 
to: 96863-2051, 

*0212 

ARARAS. Rua Jagua- 
ribe. Com 1800 mts, 
aclve, beira de rua. 
R$ 120 mil. Tratar 
97217-350). º*ColJR 

TUUCA. Com 2400m* 

em aclive. R$ 300 
mil. Tratar: 3097- 

2699 ou 90648 4618. 

*CoMEB 

IUCAS. Com 1.920 m? 
em aclive RS 290 
mil, Tratar: 3097 

2699 ou 99648 4618. 

*CoMB 

TIJUCA, Com 

2.400mé, em aclive. 
Rã 300 mil Tratar: 
3097-26990199648- 

4618. *CoMB 

IJUCAS. 4 lotes, 

totalizando 7.000m”, 
em aclve, podendo 
vender separados. 
R5 1.200.000,00. Tra- 
tar: 3007-2699 ou 
95648-4618.*CoMB 

SÍTIO 
SANTA RITA. Local 
tranquilo, proprie- 
dade aconchegante, 
com 63,5 ha, banha- 
da por ribeiros, vári- 
as nascentes, sede, 
casa de caseiro, 
cochelra, árvores 
frutíferas, documen- 
tação ok. Contato: 
96665-59000u 2642- 
1606. *2212 

Cachoeiras 
de Macacu 

592.000M* 
[59.2 hectares), 
3 Minas D'água, 
Grau de utilização 
100%, Pequena 

construção (casa), 
Grande parte terrená 

pianá. ITR paga. 

Atenção: âguas 
em análise inicial. 
(pureza, PH etc) 

Contatos: 
99293. 5699 

LOJA 

PADARIA em Painel- 
ras. Passo oponto. Pa- 
daria montada, próxi- 
ma ao Green Fruitda 
Barra. Máquinas com 
apenasum anode uso. 
Rá 60 mil, Contato: 
90239-5952, Francis= 
co. *2811 

CONSULTÓRIO NA 
VÁRZEA. Com três sa- 
laspara atendimento, 
boa recepção. Árcon- 
dicionado de 
21 OMMDBTU'S. Prédio 
com elevador, muito 
bemlocalizado. R$ 220 
mil. Mais informações 
pelo telefone: 97643- 
6217.ºCoRP 

VALE DO PARAÍSO. 
Loja com 60m2, com 
banheiro. R$ 320 mil, 
Tratar: 99648-4618 ou 

3097-2699, *CoMB 

O DIÁRIO 

Diário 

Precisa-se 

SEGURANÇA, Por- 
teiro e Recepclonis- 
ta, com experiência. 
Interessados devem 
enviar currículo para 
< avenidafarmaciads 
wegmail.com > ou 
WhatsApp [61] 9873- 
0359. *0401 

ESTÁGIO em Hote- 
laria. Oferecemos 

bolsa auxílio de R5 
500,00 para 30h se- 
manais. Ênfase nas 
áreas Administrati- 

vas, Recepção de cli- 
entes, de Eventos 
comerciais e 
Corporativos. Enviar 
Cv pelo Whatsápp: 
96810-5000. *0201 

VENDEDOR. Empre- 
sa de materiais con- 

trata. Contato: 2742- 

0068. *020] 

ANALISTA FISCAL. 
Contato: 99001-0079 
0u96485.0995,*1512 

ANALISTA CONTÁ- 
BIL. Contato: 99001- 
9079 ou 95489-9995, 

E 
ANALISTA DE PLANE- 
JAMENTO E ORÇA- 
MENTO. Contato: 
29001-50790u S485. 
8995, "1512 

SÓCIO para Fabrica- 
cão e Vendas de Bol- 
sas é Mochilas no 
Atacado para Lojas, 
Empresas, etc. Ne- 
cessário Capital de 
Giro R5 10.000,00; 
Carro próprio, tem- 
po disponivel. Con- 
tato: (24) 98819-1437, 
“3011 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

Com 100% dos ônibus com o Selo Verde, à 

Viação Dedo de Deus atende aos indices 

estipulados pelos árgdos de proteção ao meio 

ambiente, garantindo o controle do nivel de 

poluentes emitidos pelos ônibus. O objetivo é 

reduzir a emissão de gases poluentes no meio 

ambiente e o consumo de diesel junto 25 

empresas de transporte coletivo. Levamos à 

compromisso com o sério nosso Meto 

amblente, deixando nossa cldade mais verde. 

JFC CONTRATA PNE 
(Pessoas com Neces- 
sidades Especiais). 
Interessados devem 
enviar CV para: < 
rhogrupocampanha 
com.br >. *CoRP 

BA RM AN. Com expe- 
riência, organização 
e controle de esto- 
que. Disponibilidade 
de horário. Enviar 
currículo para: < 
rico pticombr 

>, *0512 

GERENTE com expe- 
rência em restau- 

rante, pub, casa de 
eventos, pizzaria, 
gestão de equipe, 
operação de salão, 
compras. Enviar cur- 
riculo para: < curri 
culofbdataquanticom 

br>, *0512 

OPERADOR DE CAI- 
XA, atendente de 
balcão, perfumista & 
farmacêutico. Enviar 
currículo para < 

drogariaoriginal 
yahoo.com.br >. 
“1211 

RECEPCIONISTA 
BILÍNGUE. Para peri- 
odo noturno, escala 

12 x 36, exige-se no 
minimo Segundo 
Grau Completo, do- 
mínio em inglês para 
Conversação, Noções 
de informática. Sala- 

rioRS1.317,64+ 10% 
+ adicional noturno + 
VT+VR. Enviar curri- 
culo como cargo pre- 
tendido para < 
enviocurriculo 
hotelbigmailcom >. 

“Co RP 

ZELADOR com refo- 

rência e noções de 
consertos em hi- 

dráulica e elétrica. 
Enviar currículo com 

o cargo pretendido 

para < enviocurriculo 
hotelbbgmail.com >. 
*“CoRP 

SÓCIO para fabrica- 
ção e vendas de bol 
sas e mochilas para 
lojas no atacado. Ca- 
pital de giro RS 
10.000,0De carropró- 
prio. Contato (24) 
988 19-1437 (Whats 
App). *1011 

HOMEM, entre 25 a 
40 anos, com CNH, 
para serviços de jar- 
dinagem, limpeza de 
piscina e área exter- 
na, etc. Enviar curri- 
culo para < angelita 
piresãsdgmail. 
com >. *2910 

DESIGNER GRÁFICO, 
Social Media, Reda- 
tor. Conhecimento 

em sistema de afilia- 

dos ou marketing de 

rede será um dife- 

rencial. Horário a 

combinar. Interessa- 

dos podem enviar 
portfólio e/ou currk 
culo para: < aline 

camara .bribgmail. 
com > com nome da 

vaga ou 99184-3381 
[WhatsApp). *1210 

Ofereço-me 

DOMÉSTICA, Garçone- 
te, Faxina de escritó- 
rio ou Caseira em 
Teresópolis. 
Disponivel todos os 
dias e horários. Con- 
tato: 982276374. 

CASEIRO. Com refe- 
rências. Conta- 

to: 96837-B8661. 

“ol 

CASEIRO em 
Teresópolis ou outra 
cidade. Tenho 42 

anos e sou solteiro. 

Contato: 9657 8-1602. 

“ol 

UMA SOLUÇÃO. 
UMA ÚNICA ASSINATURA. 
INFINITAS POSSIBILIDADES! 

Pácima 3 

Assessoria Juridica 

Ricardo Vasconcelos 
OAB/RJ137.768 

Celular: 99172-0 14 1 

NOVO ENDEREÇO: 

Av. Feliciano Sodré, 
300 - sala 308 - Várzea 

Edifício Atrium Offices 
Telefone: 2643-1760 

PORTEIRO, Vigia, 
Auxiliar gerais. Meio 
expediente. Conta- 
to: 96812-6440, c/ 
Luiz, *1812 

BABÁ, Doméstica, 3 
vezes na semana, 
Contato:97564-4812, 
cf! Adriana. *1612 

DIARISTA ou Faxinel- 
ra. Contato: 97110- 

1157.º1612 

DOMÉSTICA ou Ca- 
seira. Com exper iên- 
cla e referência. Con- 
tato: 90000. 2898. 

DIARISTA ou Acom- 

panhante. Contato: 
99138-2866.º*1512 

ACOMPANHANTE à 
noite. Contato: 

983580-7121.*1512 

PASSADEIRA. Conta- 
to: 97/096-4853 ou 
2041-3734. 0912 

JARDIM, Ajudante p/ 
carregar verdura, Ca- 
selro. Com experlên- 
cla. Contato: 99871- 
9306. *0712 

CUIDADOR DE IDO- 
SOS ou Acompa- 
nhante, possuo cur- 
so de Cuidador. Dis- 
ponivel em qualquer 
horário. Contato: 
98056-3120 *0712 

CASEIRO ou jardinei- 
ro. Contato: 98832- 
4388. *3011 

SERVIÇOS GERAIS ou 
Doméstica. Conta- 

to: 99254-9772. 
“3001 

AUXILIAR DE LIM PE- 
ZAS GERAIS. Tratar: 
96812-6440 
(Whatsápp), com 
Paulo, *2311 

CASEIRO, Jardineiro, 

VOCÊ VIU O QUE 
A NGT ESTA 
FAZENDO? 



Página 4 

Pintor. Contato: 

99871-9306. *1811 

DIARISTA, Acompa- 
nhante. Contato: 

90138-2866.* 1811 

ACOMPANHANTE, 
Serviços Gerais, em 
Teresópolis, 
Petrópolis, Rio ou 
Nova Friburgo. Con- 
tato: 97656-0563. 

ATENDENTE, Servi- 
ços Gerais ou Á|u- 
dante de Cozinha. 
Contato :90858-2363, 

LR o 

Diário 

SOFÁ de courvin, 
preto, 3 lugares. R5 
300,00. Contato: 
99627-8603. *0200 

FOGÃO 4 bocas, 
branco. R$ 400,00, 
Tratar: 90735-8937. 

TAÇAS de cristal al- 
tas. Vendo mela dú- 

rla por R5 150,00. 
Contato: 99700. 

7857. “1612 

GELADEIRA e fre- 
ezer. Bosch, 315, 
branca. Tratar 2742- 
4132 00 98627-0724, 
c/ João. *1612 

ARMÁRIO Itatiaia de 
Aço. Branco, cf duas 
portas na parte su- 
perior e um módulo 
inferior mais profun- 
do com tampo. Tra 
tar: 2742-4132 ou 
98627-0724, c/ João. 
“1612 

CAMA BOX. De casal, 

R$ 450,00. Contato: 
98380-7121,º1512 

MÁQUINA de costu- 
ra Singer, R$ 300,00. 
Contato :98380-7121., 
“1512 

FRITADEIRA ELÉTRI- 

tros. R& 600,00, Con- 

tato 99700-7857. 

FOGÃO 4 bocas, com 
acendimento elétrico. 

Contato: 98011-709 

ou 2642-4928. *1512 

GELADEIRA Electro- 
lux Practice 340, mar- 
rom. R5 300,00. Con 
tato: 98573-6059, c/ 
Lão. “0712 

MÁQUINA FOTO- 
GRÁFICA semi pro- 
fisstonal Kodak AZ 

501. Com caixa, ma- 

nual, bateria e carre 
gador. Z00m 50x, es- 
tojo de nylon com 
alça. R5 1,000,00. Tra- 
tar: 98573-6059, c/ 
Lão. “0712 

TV 21º. De tubo. R$ 
150,00. Tratar: 

99333.1794.º0212 

MESA Madeira 150 

x80. R$ 300,00. Con- 
tato 99333-174, c/ 
Maria. *0212 

MALA 1001, com ro- 

das. R$ 200,00, Con- 
tato 976414452. 

PERSIANA grande, 
para Janela. R5 
180,00. Contato: 
90212-8106.*0212 

MÁQUINA DE COS- 
TURA Industrial Reta, 
ruba. R5950,00 (par. 
celo). Contato: 
7139.7588, cf 
Clarisse, *3011 

APARELHO DE SOM, 
apenas o CD, R5 
200,00. Contato: 
97180-2232, cf Ale- 
xandre. *2511 

DOAÇÃO de Kefir: 
Aumenta a imunida- 
de e ajuda o Intesti 
no. Contato: 99630. 

0BBA. *2411 

FOGÃO 4 Bocas Elee- 
trolux. Com pratelel- 
ra dupla, relógio e 
cronômetro e funmci 
onando. R$ 500,00. 

COMPRANDO AS LENTES MULTIFOCAIS 
DA LINHA ESPACE A ARMAÇÃO SAI DE GRAÇA 

ESPACE 
* Oferta válida para armações exclusivas da campanha 

hS4 
Óticas 

TERESÓPOLIS - Rua Emile Ducumunn, 167/loja B12 

. TEL: (21) 98420-2993 

A 

A ótica do super preço! 

(Lateral ao Várzea Shopping) 

CABECEIRA de cama 

box de solteiro. Ácol- 

choada, cor bege. Rá 
55,00. Contato: 

4956300888. *2411 

CAMA de Solteiro 

pequena, de madel 
ra, com colchão. R$ 
85,00. Contato: 

996300888. *2411 

MÓVEIS de Grama- 
do, Eletrodomeésti- 
cos com baixos pre- 
ços. Contato: 99902 
9776.º2311 

GELADEIRA Consul 

duplex, 334L, de 
Frost. R5 480,00, Con- 
tato: 99111-B655. 

COLCHÃO | ORTO 
BOM. R5500,00.Con- 
tato: 99735-8937. 

SOFÁ que vira cama 
de casal. Rs 400,00. 
Contato: 99735. 
8937.º1111 

CADEIRA de braço 
decorativa. RS 
200,00. Contas 

to: 99735-8932. 

SOFA CAMA. R5 
380,00. Contato: 

99103-4159.º1011 

ESCRIVANINHA, rosa 
e branca, para quar: 
to Jovem. R$ 120,00. 
Contato: 991034159. 
“1011 

TAMPÃO DE MESA 
de gratino (1,81cm 
comprimento x 0,8 
de largura). R5 
680,00. Contato: 
2642-6753, c/Fátima. 
*1011 

Gente 

O 

MESA INOX, (3,5m 
comprimento X 
1,20m largura). R5 
800,00. Contato: 
2642-6753,c/Fátima. 

CANHÃO antigo, de 
ferro, para decora- 
ção. R5 350,00. Con- 
tato: 2642-6753, c/ 
Fátima. *1011 

SOFÁ CAMA com 
puff branco, de 
corino. R$ 550,00. 
Tratar: 99735-8937. 
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MERO O MOESO MvViaMmero à sua fita de 

contatos, CONnfvaça Moro Cardápio embursimo 

e apaixone-se pelo Delnery: 2641-4230 

AUTOMÓV EIS 

STRADA Adventure 
2020. Cinza escuro, 

motor 1.8, CD 3 por- 
tas, completo, 25.000 
km. Contato: 99947. 

TOS. "0401 

AUDI Q3. 13/14, mo- 
tor 2.0 Tfs|, 180 cava 
los, Stronie, 5 portas, 
automático, teto so 
lar, gasolina. Com 
75.000km rodados. 

R5 85 mil. Tratar com 
Paulo 0089-2226. 

RENAULT. Ano 2007, 
motor 1.4, COMmar Con 

dicbnado e rádio. R5 

11 mil. Contato: 2642. 
“894 ou 98011-/909. 

*1512 

MONTANA. Ano 201, 

conservado. R5 
23900,00 Estudo pro- 

posta. Conta- 

to: 99539-95 21 ou 

2642-8182,*2511 

SANDERO. Ano 2013, 
perfeitoestado. R524 
mil. Estudo pro 
posta. Contato: 905 35 

CAMINHÃO Volks 
wagen 2008 Baú. 
Modelo 5.140, R5 78 
mil. Tratar: 96678. 

1602 (Wvhatsápp). 

Imagem lhstraiiva 

VOYAGE CL 1.6 
Ano 91, Gasolina, 
todo original, azul, 
pneus novos, roda 
originais, com o 
interiormuito bom, 
motor AP revisado, 
carburador revisado, 
carro muito inteiro. 

R$ 8.500,00. 
Tel.:99497-8525 
PAJERO IO 4x4. Au- 

tomático. Ano 2000/ 

2001. Banco de cou- 
ro, gasolina, ar, todo 

revisado. Multimi- 

dia. Mecânica /elétri- 
ca ok. R5 22 mil. Con: 

CA Tramontina. 4 li 952104 2642-8182. tato: 90841-3723, 

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 
CRA-RJ 90-3805-3 - CRECI-RJ-J - 4456 

Travessa Portugal, 77 - 4º andar - Centro Comercial Teresópolis - Várzea 

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 

Telefone/Fax: (21) 2643-2002 / 2643-2906 
Plantão de Vendas: (21) 98606-6447 / 99269-2493 

| WWWw.condomaximoveis.com.br | locacaoQ)condomaxonline.com.br 

ALTO Conjugadocom quarto sala cozinha, banheiro 
R$ 500,00 + taxas A-b93 
ALTO Conjugado mobilhado, quarto, cozinha eba- 

AGRIÕES O? quartos, sal, cozinha banheiro. R$ 
00,00 + taxas. A-G9] 
TUUCÃ Otimo apartamento com Ô3 quartos sendo 
uma suite com varanda, sala ampla, banheiro social 
lavabo, cozinha com armários, área de serviço, varan- 
da, 02 vagas de gar agem + dependência completa Rt 
+ 500,00 + taxas condomínio completo. A-650 
VARZEA: Ótimo apartamento com 01 quarto, sala 
cozinha, varanda banheiro + dependência completa 
R$ 1.100,00 A-GHS 
ALTO Loftmobilhadono alto próximo a faculdade R$ 

PRATA; O2 quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada 
área dservigo egaragem —R$ 900,00 + taxas -A - GRE 
PRATA, O? quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada 

ALTO átimo a partamentocom quarto sala cozinhas 
banheiro-hobilhado- R$ 1.000,00 +Taxas— A-GAl 
ALTO O2 quartas, sala, cozinha, banheiro área de 
serviço+ Ol dependências 1.700,00 + taxas -A-GRO 
VARZEA; Ótimo apartamento com Ol quarta, sala 
cozinha, banh. áreade ser R$750,00 + taxas -A-bTB 
VARZEA: Ótimo apartamento com 02 quartos, sala 
cozinha, banheiro, área, com 01 vaga de garagem e 
elevador R$ 1 300,00 +Taxas -A-GIM 
VARZEA: Apartamento com ô2 quartos com armários, 
sala cozinha com armários e área de serviço -R$ 
1150,00+ taxas -A-671 
CENTRO: Quarto, sala cozinha e banheiro- R$800,00 
+ taxas — A-b65 
AGRIÕES Conjugado, quarta, cozinha e banheiro - 

VÁRZEA Quarta cozinha, banheiro — R$750,00 com 
água e hz incheas — ABS? 
ALTO. Quarta cozinha, banheiro - Mobiliado - 
R$650,00 + taxas — A-651 
BARRA Quarta sala, cozinha e banheiro R$700,00 — 
Desconto de R$200,00 durante O3 meses + taxas A- 
BE 

VÁRZEA 0? quartos, sala cozinha, banheiro, área de 
serviço e dependência de empregada completa. R£ 
800/00 + Taxas A-b4 
ALTO Quarto, sala, cozinha, banheiro e área deserviço 
Prédio com elevador. R$1000,00 + taxas À 638 
AGRIÕES: Quarto coz e banh R$500,00 + Taxas A-G25 
ALTO OZ Quartos, sala, cozinha, banheiro, área de ser- 
viço dependéne ia de empregada completa R$900,00 + 
Taxas. A-GAS 

CASAS 
BARRA DO IMBUL 02 quartos, sala, cozinha banheiro, 
área de serviço 1º locação R$ 1500,00 + taxas 
CASA ALBUQUERQUE: O3 quartos sendo 01 suíte com 
doset, sala, cozinha banheiro social, lavabo, área de 
serviço. Quintalna partedetráse amplo jardim na frente 
R$ 2.50000+ taxas -005 
CASA ALBUQUERQUE 02 Quartos, sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de serviço, quintal varandae estacionamen- 
to — R$1 300,00 + Taxas — COD 

“ALAS 

SALA: Sala comercial no centro R$900,00 — 5-086 

SALA: Sala comeroialno centro. Ré LDO 0O — &- DAS 

GALPÃO Galpãocom 400 m com ô3 banheiros Ol copa 
2 OL escritório R$ 6000/00 6 -001 
CENTRO loja em shop ping no centroda cidade Dimidida 
em 02 salas com banheiro. R$ 25000000. L-004 
VALEDO PARABO loja comÔ3 ambiantes e banheiro 
R$ 850,00 L-023 
VÁRZEA: Loja, 02 ambientes com mezanino -R$2 100,00 
—L OZ? 
VÁRZEA Loja e sobre loja no shopping Várzea - 
R$1950,00 + Taxas — L-0019 
ALBUQUERQUE: Loja com 100 m”, ilha para espaço 
gourmet, sala para estoque e banheiro. RELBOO,ÕO + 
taxas L-OLB 
VÁRZEA Loja e sobre loja com banheira R$ 1000,00 + 
Taxas. L-D17 

[-001 
ALBUQUERQUE: Salão com mais 02 salas e banheiro 
RE2 400,00 + taxas. L-D07 

ALTO: Excelente apartamento com 02 quartos , sala, 
cozinha, banheiro, garagem Ré 350.000,00 -A-250 
BARRA DO IM BUD O) quarto com armário, sala cozinha 
com instalação para maquina de lavar banheiro social 
com tanque, Condominio com parquinho infantil e 
estacionamento. R$ 178.000,00 A-243 
PIMENTEIRAS 02 quartos, sala, cozinha banheiro área 
de serviço, garagem e elevador. R$ 25000000 A-248 
ALTO: Conjugado no alto com quarto sala cozinha e 
banheiro -R$ L60,000,00- A-246 
ALTO Apartamento com Ô3 quartos, sala cozinha, ba- 
nheiro, varanda, prédio com elevador e garagem R$ 
450,000,00- A-245 
ERMITAGEM 02 quartos sala ampla, varanda, banheiro, 
cozinha, elevador, e garagem, excelente estado decon- 
servação. — R$ 280,000,00 — A-244 
PIMENTEIRAS "02 quartos, sala cozinha, banheiro área 
de serviço, Portaria 24h e área de lazer. -R$ 240,000,00 
— A-243 
TUCA: Apartamento com O2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social banheiro de empregada, despersa - 
Em” de área construida, estacionamento — R$ 235 mil 
— Add? 
ALTO O2 quartos, sala ampla, banheiro social cozinha, 
área de serviço e dependência completa reversível — 
prédio com elevador — R$ 370 mil -A-239 
VARZEA: Conjugado amplo dividido em quarto e sala, 
cozinha, banheiro social com tanque e instalação para 
máquina de lavar — Bastante ensolarado — R$ 147 mil — 
A-Z38 
VÁRZEA: 03 quartos sendo OL suite com OZ armários 
embutidos, sala ampla com varanda e sacada, cozinha 
com armários planejados e mesa com 04 cadeiras 
banheiro, área deserviço edependência deempregada 
completa. — Prédio com elevadore OZ vagas de garagem 
R$ 870 mil A-236 
ALTO: Escelente localização “Conjugado amplo, cozinha 
£ banheiro social Pode ser dividido em quarto e sala 
R$135.00000. A-235 
VALEDO PARAISO- Conjugadocom amplo espaço para 
dividir em quarto e sala, armário embutido, cozinha e 
banheiro social Area deserviço eterna coletiva. R$130 
mil — A-Z10 
PRATA —- 02 quartos com armários, sala ampla varanda, 

banheiro social cozinha com armários, área deserviço 
sestacionamento. Prédio com lazer completo e por - 
taria 24 horas — R$ 240 mil - A- 222 
VÁRZEA - Excelente localização Frente ensolarada, 

02 quartos (01 suítel, sala ampl, varanda, banheiro 
social cozinha com armários área de serviço, dep 
Completa, garagem, elevador, piscina, sauna esalão 
de festas R$ 490 mil - A 212 

- ASAS 

SANTA RITA 04 quartos sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, cozinha com armários, banheiro, garagem, 
churrasqueira e varanda R$320000,00 —€ 192 
PARQUE DO IMBUÍ - Condominiotechadocomalube 
completo com piscinas, sauna quadras, salgode jogos 
restaurante e segurança 24 horas. Casa totalmente 
independente, OM quartos (DZ suítes) sendo Ol suíte 
master, banheiro social salão com lareira, cozinha 
áreadeserviço, varanda, garageme jardim R$ 700 mil 
E -173 
ALBUQUERQUE —G reen vale Condomimio fechado 
Linda casa coretruçãonova. O suítes (01 máster) sala 
de jantar, sala com lareira, sala de estar, lavabo, sótão, 
cozinha comarmários despensa dependência com- 
pleta garagem para 02 carros e pomar. Linda Vista 
para a Natureza- R$ 1.300.000,00 C-181 
CAMPO UMPO Interior da cidade. Casa com 03 
quartos (01 suíte), sala 02 ambientes, banheiroso cial, 
cozinha área de serviço, varanda, garagem e quintal 
400 de tereno e 170 mi de área construida — R$ 250 
nnil — € — 190 
PARQUE SÃO LUIZ - Cond. Fachada, 02 quartos, sala, 
02 banheiros, sótão, cozinha, área deserviço e gara- 
gem Condomínio com lazer completo. R$ 290 mil € - 
LBB 

dividida em 02 salas com banheiro — L-DO3 - 
R$290/000,00 
ALBUQUERQUE — Green Valley — Terreno totalmente 
aproveitávelcom 1220m”. Areanobre-R$220 mil - 
T-11% 
ALBUQUERQUE — Lindo lote com jardime linda vista 
para as montanhas. Condomínio fechado. R$ 110 mil 
-T-1H 
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JAIRO TEIXEI 
VENDAS - LOCAÇÕES E AVALIAÇÃO 

VENDAS CASAS 

SÃO PEDRO: Linda casa na Rua 
Adilon Couto Áreas. Salão, 3 quar- 

tos c/ suite, coz. banh., área de 

dep. de emp., garagem, Serv, 
churraq., piscina. R$ 800 Mil. 
INGÁ: Casa toda reformada. Salão 

em 3 ambs., 3 quartos c/ arm e 

suite., coz., lavabo, banh,, area de 

serv. garagem, ter. 2.000 m2. R$ 
750Mil. 

GRANJA GUARANI: Sala 2 am- 

biente, 2 suites, coz., banh.. área de 

serv. estacionamento. R$ 450 Mil. 

BARRA DO IMBUI: À em 

condominio. Salão em 2 amb. c/ 

varanda, 4 quartos c/ a COZ., 

lavabo, banh., área de serv., dep. de 

emp., garagem, ter. 400M2. R$750 
Mil 

VALE DO PARAÍSO: Sala c/ va- 
randa, 4 quartos, coz.,2 banh., área 

de serv, casa de caseiro, terreno 

670 M2. R$ 700 Mil. 

VENDAS APARTAMENTOS 

CENTRO: Sala c/ varanda, 2 quar- 
tos c/ suite e arm., coz., banh., dep. 

de emp. áreadeserv., 2elevadores, 

garagem, R$ 550 Mil. 

RETA: Sala, quartos c/ suite, 

coz., banh., área de serv., dep. de 

emp., 2 elevadores, garagem, no 

condominio c/ piscina e sauna e 

salão de festa. R$ 350 Mil. 
RETA: Sala c' varanda, 3 quartos c/ 

suite, coz., banh., área de serv, 

dep. de emp., 2 elevadores, gara- 

gem, no condomínio com área de 

lazer. R$ 480 Mil. 
CENTRO: Rua Duque de Caxias, 

reformado. Sala, 2quarto, coz., 

banh., área de serv. E dependência 

de empregada. R$ 280 Mil. 
AGRIÕES: Edificio novo, em rua 

trangiila emuito ensolarado caceita 
permuta por casa) Sala c/ varanda, 

2 quartos c/ suite, coz, banh., área 

de serv., dep. de empregada, 2 ele- 

vadores, garagem. R$ 530 Mil. 
VÁRZEA: Sala, quarto, cozinha, 

banh., área de serviço, dependência 

de emp., elevador. R$ 190 Mil. 

LOCAÇÕES 
CENTRO: Loja no Shopping New 
Fashion com cozinha e banheiro. 

R$ 640,00 + taxas. 

RETA: (Av: Lucio Meira) Duas 

lojas com banheiro e Jirau com 120 
M2 embaixo em cima. R$ 8.000,00 

AVENIDA LÚCIO MEIRA, 625/403 - VARZEA 

Telefones: 2643-4720 | 99394-2265 | 99874-2265 

Imóveis 

COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO - ASSESSORIA JU RÍDICA 

Rua Edmundo Bittencourt, 75 - Tel.: 2643-2425 

heloizaimoveisbgmail.com 

LINDA ÇÕES 
APARTAMENTOS 

CENTRO — ED. PARADISE - Sah, quamo cosmha, Bans do 

sos rea de servaçã, elevador e garage ma | acaso thad Cortona dEs Os 

Sm - RE LD DO + EmRãa 
ARARAS — ED. CREEN LIFE — Sah. Quaeo, Uchoa. Rabi somo. 

Aga de Save, Cam gas, Tá — R$ pI DO + onda 

RETA — ED. PEDRA DO SINO — Sa bi Quarto, Coca nha. Rasa po. 

imm gem — Heralor — R$ S00,00 + ongs 

ALTO — ED. PEDRO KASSOUF - FROX A UNIFESO - Sala 

od, Cosha Rabero, Formada, Comgam Eleiador - R$ 

SADO Da) + Emis 

RETA — El OLÍMPIO - Sala hugo, Cosaha, PFanlaro úlra 

AS SD) + Ea 

DES THD — ED. SUZ ANA — Gab, 02 (Qhomva, cornha, Bomba do 

dra — Free — 1º adar - R$ 130000 + mia 

TALADA TUR — Sal E quarto conpagados, comia. Berlina, 
Rã 550,00 + nrma 

BARRA — EH — ah. quanta cos babe no, R$ 55000 + maga 

KETA — SOBRADO - Sah,00 Quza Coraha Bnhedo Ama 

de Geração RE DM) + Lixas 

CASA: CENTRO - RUA CHAVES FARIA - Sah (2 quam. 

Cogaha, Eoanhero drei de Semiço - RE ET0DDO + tuas 

rec meo. GPS 

Rua Froncisco Sá, 185 = solo n7 [Galeria Teresópolis] 
Telefones: 3642-0444 | 9972-540 | 984500504 

A LUSLEL — À PARTA ATENTOS 

YAREZEA — pros. a lacre Em. Teresa + E NH 

sk, qiisarto o (cart, corda é bunhero 

prólo cielevrador — R$ 500,00 + ma 

FAREMNDINHA- apro ovos — 1º sa ção 

qua mo ciraratda, sala, cce mia, Emi mhie à 

Fo cáma- à parte de R$ ES0 

TARZEA - quo circo, aih cori 

ha, Banharo e úmca — RE CD DD + mama 

ALTO — proa. a Tica de — exos bene apar - 

Ea ECA  Eldabsala nho — Gitapabo-3 grs dd Sep. 
sad 2 aos ia, cozinha, Eee bn, de pr 

EE FO + tina 

prosa cmum - RE 320000) manda 

ALTOS — KITMET — quarto Ciarmmdros Go 

2mhoa c Bons oos — R$ GOD) + lixas 

PIMENS TEIRAS - vem line - sd dom 

Goto 2 qua, ab cosa, banheiro. 

ds Sata Coliidatdo fio, Charrua, sl fes 

Gis e porquanho — R$ TS00 + tomas 

EA RRA IM ATEU — ao baho dos Fo 

Esso — pio povo — 5] & dai pobo, vita 

hino, paso bm md — pródes coma che va- 

do Ea ms ma — 2 qa sal à, Go aa cora. 

Eine o é direi — RE 25000 + umas 

VARZEA — prox a ms Elia — opmia- 

BS Gepho E dos Eroaaos — 2 quartos, sal. E, 

ALUGUEL - CASAS 

AIR RE DOS PISHEDOS — quara sal. 

corno Faia dra — RE SOD 

FAREI A DAE IEHDI 

empregada, ganga — poeira 24 homas, Eis] — Pi pondo ps rm — quaba, GO I 

aba, Baisio é do 

SD PEDRO — qua mo, sab com varaida, Gs 

ama. beniaoos E drai 

COLE — ra toda compila quarto, sala, ce d- 

RS SD ad 

aba, bonheigro, dr E quam] — R$ TO 

TALE IPA RA ISO = cxa devia - aolido 

da clas de alomos- 2 gia aih. coenha. 

Bonus do é dra — R$ TU DD 

FEL A MILMPUE — xa ampla com excelente 

ssa ação — quanta sab com varaida, Gar 

aba, Bomheiro é úma 

TITLUCA — cxcebame coa culo sobrado — 2 

quartos sb, cossha banhoero ámo - R$ 

R$ ES 

LINA -YALE DO PARAÍSO — PRÓXIMO ACHHOT = 1202 

ME EO [pi EO CS Ds Et Ie — RE IDA + Ens 

VENDAS APARTAMENTOS 

CENTRO - ER TILA FRA MD A — Pos Dague de Cam as| Sah 00 

quo. co. bomb doca, de po do cupregada,s' ch vrador — ES 250 mail 
ACRIÕES: ED. GUARANY — sala qua coemha Bnhero é 

dmca- R$ 250 ma] 

ERA RR DO ADELO PER TLUS TDA DE - Junõael oe CH quis 

Cnsa de fotos com 00 quina cosaha, camera Casa dos [idos 

Cos DO quartos doze, Bambis oc únca sósia 00 cusira dis qua mo 

“sal cala Gsm O valor de R$ SS mail 

A LEUANERANIE: 03 salas 000 com Beira), DS guaros (DI sua 

tel, copa, cocada, dep De cuposgáda, cocibiao, OU hura aquera 

vira de seros, Jordao co. R$ dA Ca 

TERRE . 

A LEU VERQUE - CONDOMINTO PARADISO Plato 

Ida datados nO a a, CS a 1 PCS PR E Epa 

de Tubo quadro postamos, quim de vika, prima COMEM É 

tórmd Ss, sa tito, Churr, dotueo ma obamdamoe à Di ceia dh 15E IDO: 

APLTENTA SA SST A TIDO DER — “pe nado 02 ones prazos — peida nba 

Uma de Trios pose VOna das Bisudos — Frete paro 02 rica - R$ 130] 

PARA PUE DO PVEEED O — a sai e nto Dada - 

Ho com portaria 24 homs e área de bei 

2 quarts comics, sábio, lavabes cora 

commádioa Gmbhedo social, re ampl. 

Ea Cada me nro — RE DD DO + nm 

Es SA LAS DOME RCIAIS é AgIAS 

FRATA - loga com cosaha ampl c ba- 

abuso — pros a Dal — R$ TODD 

WA RNHEA - Sil - Recepção sal preto - 

pal boni cor — R$ 00 0D+ tuas 

ALTO — Logo eapdo com poi 10 mo. 

Eabigiro - R$ 2.400,00 

VALE PARA [5 — boa cotipaha Gobaa pá im td É 

bonbusaros —- R$ DDD DD 

SU PEDRO — somada do rosie — Ima 

auph — R$ 122000 

ANNAN 

FAREEA — Em cedo da poste bro Rm sibkam 

Dindi a galo, excelenos apo motas prédio 

Co aehe vriadoo — quarto cia mio, sai. Goma 

aba, onhero deco E quero de aupos gado 

VENDA 

TA REZEA - PROL. AOMULTI AA RKET- 

ex celends cposputdado - quan sala 

Ce eba Bebi — so] > de tos EL 

Ei] 

E RITDES — LINDO APARTAMENTO 

Boss eloa do 3a Usa), sea Ro Goes ra 

mada, cosaha aepl, Bah Soon) dep 

aupregada — 150 mo 2 vagas prálio com 

Segura ds sas o Campi cho — R$ diDaD pi 

ALTO: — posa. oo Hospaal São Jose 

coberto aca — o Jim - 3 qur- 

Ed) cus | mato cio ds uma. 

o raadão coco bonhcios socml 

de apaga adia, EE ção OEA Clbiaa Grand 

mi. rca dbemas quairo vagas de garage ma O 

Gosh costa bio e ss gurmeiça — R$ 4500] 

QJUERRA FRASCOS - EXU ELENTE 

CADA EM CUNDOM INTO. 3 quarta) 

sabio | sai o dosps o mabesade & Gs reg 

Ex, oc ma Capao Cal 1) Fido Pala, dps EI 

sa dep cupe, alho de pia, camceMá- 

Euros Ea Epa Cabocla Os Cat Ei AE O A 

pkro e seguraiça 24 bh — R$ 600 nuil 

sa cnmmda do capa 

RS 450,0) 

VÁRZEA Loja c com n28n mé + peque- 
no jirau, banheiro, blindex. R$ 
1.700,00 + taxas. 
LOJA VARZEA - ao lado Cot - Com 
33m” mais jirau de 30mé, 02 ba- 
nheiros, blindex. R$ 2.200,00 + ta- 

Pácima 5 

Imóveis 

telefone (WhatsApp): 99648-4618 |; Fixo: 3097-2699 

e-mail: marcelokohout(Dhotmail.com 

LOJA VALE DO PARAÍSO - Com 
50 mº com banheiro, podendo cri- 
ar jirau. R$ 350000,00 . 

VALE DO PARAISO. Com 50 mí 
com banheiro, podendo criar jirau. 

Kas. R$ 350.000,00, 
SOBRADO - VÁRZEA- com 90 m” 
04 salas, 02 banheiros, 01 cozinha, 
hall de entrada. R$ 2.000,00 + ta- 
Hos. 

VÁRZEA - VENDO APTO. com 2 

qtos. um com armário, sala, COZ, 
banh. e área de serv. R$ 190 mil. 

TUCA Com 2400m? emaclive. R$ 
300.000,00. 
IUCAS. 4 lotes totalizando 7.000m”, 
em aclive, podendo vender sepa- 
rados. R$ 1.200.000,00. 

CREU] J.5380 

LUSO IMÓVEIS 
Avenida Feliciano Sodré, 410 

Telefones: 2742-3000 | 99973-0543 

www.lusoimoveis.com.br 

VENDAS 
APARTAMENTOS 
AGRIÕES — com 2 qtos (suite), dependência re- 
versivel, banheiro social, cozinha, area de serviço, 
varanda R$ 800 mil - Ref- 148 
ALTO — Novo, 1 quarto, sala, varanda, cozinha- 
americana banheiro social, lavabo, area eleva- 
dor, garagem, prédio c/ academia e salão de 
testas c/ churrasqueira R$ 380 mil 
FIMENTEIRAS — Novo, 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social, area, estacionamento, Condomi- 
nio c/ area de lazer, ônibus na porta. R$ 180 mil - 
Ref-2B7 Financia. 
ALTO — Apto cf 2 gtos(sute), sala, copa-cozinha, 
banh social, gar., closet, area de servo e elev. 
Cond com salão de festas REABO mil - Ref-08 
VÁRZEA — 2 qtos (suíte) 3º quarto reversivel sala 
ampla, cozinha banheiro social banheiro de 
empregada, area de serviço, varanda fechada, 
elevador e garagem. R$ 680 mil - Ref-106 

CASAS 
ARARAS —-Casa linear, c/ 2HMm2, 5 quartos (suite), 
banheiro social, lavabo, sala em 3 ambientes com 
lareira, COpa-Coz. área serv. quarto externo, gto 
de ferramentas, jardim, churrasqueira, varandão 
e 2 vagas de garagem. R$ 910 mil - Ret.-B4 
VARGEMGRANDE- Mova - com suites (duasno 
pav. superar com varanda), sala ampla com larei- 
ra cozinha conceito aberto, lavabo, area de ser- 
viço banheiro de empregada, entrada social com 
varanda, mezanina, aquecimento de aqua solar, 
garagem para dcarros, areagourmet com banhei- 
ro. Condominio com area de lazer. R$ 1.260000,/00 
- Ref-12B 
VARGEM GRANDE - Casa dentro de condomi- 
não, com varanda fechada, sala, 2? quartos (sendo 
1 suite), banheiro, cozinha amerkana, area de 
serviço. Pequeno jardim em voltada casa Condo- 
minio possui sauna, piscina e salão de festas. R$ 
320 mil - Ref-59 

TUDO EM COMPRA E VENDA - TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 

MOAC YRDEOLIVEIRAPINTO 
- CORRETOR DE IMÓVEIS - creci 0284 

Bv. J.J. de Araújo Regadas, 210, loja A-9 
Administração, venda, locação, temporada 

Telfax 2742-7036 e 2643-1004 
e-mail: moacirnimoveisftuol. com.br 

site: mr mpimo veis cim. br 

VENDAS — A PARTA ATENTOS 

AL TOCA — Kodo me E Gs e Gu Et COR 

prosa, sauna. chor. Beradera, RE 180 

VENDAS DAS AS 
ALLA PUE RAFUE Sol guest vales 

duplas nova — sabio che co 2 embate, d 

RARRA IMF IMBLÍ — fumos - sia, 2 

Jos Coma Cor cima bond c'oraa dra 

saviço Rº So + Exa 

DENTRO — parque regadas 2 BOLOS, vd 

Dat ds fisaos — PL? sal, 3 quis é 

area Bomb soc D cor. ampla área sstveçã 

depemp aque edor a gas ckndor gam- 

got RE DDD + us PD DO 

CENTRO — soh. 2 quis voe Ena drea. 

dep comp gar. clkvador R$ 550,00) + px 

SSD 

TALUSCA TUR — cobemum Ianeie 

Gem - ah cbr. tsmço, 2 qua tl 

auto) Com En So El, COE.CTE dra 

sv ep, di dp. di Persia, Sputist 

mm Estud» proposto a ves 

ARES — sda vomado, 3 que il 
Sad be | ia Eh sm COR Cima ÁO 

serviço, WU. Lamas Jelevaloma, sa- 

Eis dos beso, sara, do 554) mal Exa ivo para 

RE Sm) mui] 

ARARAS — numa cima — 1º amdir- sib.2 

os bombo COZ dr colada ado 2 

Gero chasr., asda cobria R$ 20 mail 

EARIRA IMF MEL Emis - soh, 2 

gos. cum cor cama Boi vn fimo 

smiço R$ BO mal 

FARRA IM) MELO = Em 

cor Eomdo R$ Lib tia] 

HALRERA IH DAIRE LO — de freios -sah, 2 
gos cce Malcom dica saves 

ET mail 

ERA RETIRO — medo isa voda- ne boo- 

amido — sala, 2 ques. cor crirca bank. gam - 

emrcolssta, che peso sa, quad, Espaço 

aii ol, portar 24 homa R$ 280 mal 

CENTRO — ap novo Bira, da rua 

sendo Temero +00 sh qupl 

ME 3 qui. Eos Gub. jd sito | Bon 

a nl cor Cama dese raçã Wi Jague- 

sala, qria 

Gabon à doa ae prácita asa liimpáca. 

aguia seca, sal reposso banha sal gr 

misica, plhy, char. Tomo o lenha, sa Er 

ks a ves cocmha., 2 ckvadimes garage 

amada cho R$&SQmal 

CEM THEO — em — ol cl pure —sahi. 

doa co. bah ceiadox pomada 24 lira 

E tel RS 180 mal 

CEM TRE — 2 6 partemeos pe tóritiaos - 

sala. 2 gos à Loiaraa), cor Bom rca, dep 

emp R$ 250 mail cado 

CEM TR: —Rua Dakua Momero - sab. 

go cor bomdo DO maal 

CHRAMITA LUA RAN não &galzada - 

sab, 2 ques cor bomb úma, gamas R$ 

2 mail 

A RDIAD CASCATA — sala, var. que. 

Doce Emo darea. gar. RE 204 mad] 

ARIDI CASCATA — sala, que cor 

Bond 1288, 6 be magno BE Cabe Tiea- 

be no prédios R$ LTS mail 

FIMTEN TETRA & — noso cim-saha 2 gua 

GU. Dea sas trição, Eh dE SRS DOE 

CETo é hds RE [MD mai 

VENDAS - DIRERTURAS 

ALTRNÕES — dies? 2 vagas, ESTaçã, Es 

Enço gos, solo, sala pata, do ques (3 

sudes) com Banh bros Cor áma 

depussp. iovaado-ra, R$ LSD qmail 

Epil Popaoalo é partido porto 
ERES — 150" - salão irao dm 

gia ssembómo, 3 quis CL ste), Bam so 

coil coz coma área, dep. comp 2º piso 

sebo, Dé Eca anal, Ubá garagem, 2 bsvra- 

dies, Bu porádico pesca a, sousa, cur sal 

kata R$ DÃO OD mail smula popa 

PRATA — lauda cobestura digas com 2 

vcs (Eras E eta poe fai Cata — Ti MOninta 

-sala, 3 guia (sado), cor 2 bom inca 

Rã 300 mal — agendar veado col OM 

ALTRDÕES — sala, 3 quos ( suitej o/ arma 
Cc cos phoda be camiçã, b- 

Hitalharai, 2 vagos gar eleva R$ ES mal 

TEARS DUTRAS DIRERTURAS A 

TENDA DOS SULT E-NDS 

ques (3 sudesp csacidis bah Enabo ue 

di, Wo proa, ba. 2 150,00m, Corta 

250, Dm RS 450 má] 

ALE UPLUERAUE —- comb vale do sol 

duplos — sala, vor. 3 quo (2 sames| cor É 

VE CD fá a pobo à tb nã ei, calo santa, ki e dd 

desvie, É De ni se Pri Ch gear. SE DON LS 

Bm” R$ 357 mal 

TERA DNTA CEUARAMY — docino de posse 

sado. sacado. qua cor atistcata, bah ma 

serviço RE ES muil 

ARARAS — ol duplex gememada — sal. 

vor. 2 qui CU sadio c/c basp e vraraida, banho 

Sol Endbo Cor cam ápra ama che 

duos MA CARTO, CHÃO See, Cdr Hs 

cod [Om R$ 40 mal 

ARARAS — dupha — saio cla, me dghos 

2 ts) come clhsa c hlo, am, Um 

beca. dep. sHpo anexo para lsp comi, qra 

Ema, ga. 2 DA, poetio cha nao, 

sita fode, cajisso. 0 dia, DEE Mem, GOisL 

USD mamar + SRLAC Lea RE 640 mal 

EARRA DMERUI asi ds Donea mino do 

ko — sa vor. 2 qua. banh cor. despesa, 

rei Serviço, ao O E A BE SE PNÇO É 

drag 2 osros C motds R$ TÃO mui 

ER PTTALE - cond mipgios U02 Om. sal 

ela. 2 cumes | coma sógio 3º quo. Emas 

COZ Ca da, prósa, duda chur io 

RE 4 Db mal 

ERADTI ALE umgat- comi triplex 

Edo — sala, 2 sabes À cara Cor cama 

knabo, airão 3º qua ala cihadoo, dra av 

pese | air, parecia, sita, chtiaar crapidas à 

m R$ 420 mail 

ERMITALE - cond vipls ganda 

Edmar - sal, 3 aaes 2 cosa So amplo 4º 

quo. ara, O C/E fia a po, [pcs ba, 

sudo, dive ic RSS) mil à vem cu 56] 

mui paola 1 EF 

VENDAS - TERREN US 

ARARAS ROS ÁRIDO — ao lado do br Ta 

Aa sb ei, Co SO DD - RSS ml 

CXFLF — 2 lo páncos com DS cada 

2 de ficado R$ 30 mal cado tas 

EA ES TM PAS PUEAPLUER = FALE DA 

LUA — 20 Gota pla R$ 60 mal 
ABENTAMNHA & — Dodo pe ratos os 2 em” 

e sro live, coma Jem de fronte, di de 

lindos, 6450 Edo drto 500 + 13,50 

Ea» cajado, agua nascemos ad Erls -R$ 

ES mail j 

YESDA - SITIO: VIEIRA =“ dmino” a 

dSomedros dá amda -203327 bhazaa 

ESG RC dao, Coca (Cah ssa a Ep] Ss das fi, a O tas 

Do de torto. gia Dra als, ChrTaR, COM ploa- 

Ex Lopoarálas é Gb OAMDEhES, EMpaaDo Cai 

dei - R$ SO qd spuda popa 

LABICA Ri, Es — APARTAMENTOS 

AMCRÕVES — Ed E mos Des — Tam - sala 

EE. 2 ques cura Elo oco fere dera. dispã 

Sup ga uma clemndomes gusde mm, RE 

EI DO + camda EO 

AR NES Ana sa a, quo rem cata ea 

Oz Odeia art ls, ia E a CET Ea 

EE DO + pes SED Oi 

ALTO — Rmtina &'roa comb Sms práldo ci 

bx piscina, sauna, char. Brodeaa RS 

ED DO + Ex 350,0 

chue [oa à laiha, quadra, saio de sm 

RE 2 DO + ra PAD DO 

TALE PARAISO - de Eae 3º amb. 

sala. 2 qui. cor. Eonh área dep aupo R$ 

Soo DD + Exa ITA 

TALE PARAISO — sab vor. 2 qua sal- 

Uhos Lia EetadE, Exceto cos. cúnra gar cka- 

dor. ga de ria RE SO O + Era JEDI 

LIBUA UVES - CASAS 
ERMUTANE — com dupka gemnala 

Em — soh, 2 suba brita, GDE Era 

dra saarvispos, ha dioeticrasa gta, ii 3º gra 

ASS Abebiad POCO Plano, praca di momisiis cha 

msquedgo R$ USD DD + Es cotl 484,00 

po 13200 

Sra. é Sros propos Dan O Aboda praca set 

do de Gras é opa prá enter podido 
de locação, aralação grip 

RARRA IM TAQRU O — boo commaano dos bem 

= Ea GE Dl — Strada cama fall ds aueriado, 

saibi, 2 quis 00% Bial rms Com Banho 

cdiur dra saio ES 1.200,00 + Es 

“TUTUDA — ra sobem do Vem Bane ad 

SUE mai sema casta com igquala, saia, vom 

da, 3 quis sato dora entao ferida nO 

al os nam despastsa, dei serveço, E 

2 SET c uodo R$ DDD DO + Exa 

VA REGEM CORANTE (comi cms mreaho) 

mioba lada — sab che vaca 3 gua dl 

sue), Bon soe. CO descida dai 

serviço, perdem corncis 375” pilgioa, 

Dota DIS RE DDD OD + ad TP DD 

pos R$ Eno 

LBA UMES E 
VENDAS CORPERDC LAIS 

IREENSGUDE SS) — uno à cimdi bp 

poema ando 60? — R$D LDO DO + xs 
PELES LI ESA salada dies Blonda — pão 

cos VOO. 2 Eonha R$ DDD DD + ma 

FEL LHDE REMO red Das bags O Cal 

Do — 2 alpes cos 300 Dm" cada, Banha 

Cscribória, água poço cibomba R$ 

3 na OD ada + TON SaDRoS DE o ha ia E ad 

OO mail ada 

CENTRO - sa comete al epoamnda de 

Ertte Coto 275 cigargas nã Bis posso 

muda cdhmnk, MNSOS, 2 ckandra 

RE 230 mal 
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Au. Oliveira 
Botelho, 501 
Bairro do Alto 

Tel: 2642-6300 

CONFIRMA 
imÓveis 

www .confirmaimoveis.com.br 
Haámais de 30 anos atuando profissionalmente em Teresópolis 

« CASAS 
ARARAS. R$ 470.000,00 CasaCond. com 
144m*, varanda sala 2amb, lavabo, 30t2s 

Ste c/hidro), banh.social, coz.c/arm, área 
serviço, churrasqueira egaragem.Cond.R$ 
500,00. Ref. 728. 

BARROSO. R$ 580.000,00. Casa com 
135m, vista p/verde, varandão, sala Zamb 
cilareira, 30tºs (1Ste) banh.social, copa/ 

coz, lavanderia e garagem. Terreno com 
500m”, piscina e churrasqueira. IPTU R$ 
703,00 a.a Ref. 690. 

ALTO. R$ 495.000,00. Casa com ótima 
localização - todo comércio à porta, 154m”, 
sala 2Zamb c/lareira, 30Qt2s (15te c/hidro), 

banh.social, cozinha c/arms, àrea serviço, 
wc empregada eestacionamento. IPTU R$ 
930,00 a.a Ref. 756. 
CASCATA GUARANI. R$ 760.000,00. 
Casa em bairro tranquilo, cercada pelo 
verde, 185m”,varandão, sala Zambec/larei- 
ra, 30Qtºs (25tes), banh.social, cozinha c/ 
arms, area serviço, garagem e estaciona- 
mento. Terreno com 460 mé, jardim, pisci- 
na, churrasqueira e casa p/hospedes (Qt, 
sala, cozinha e vuc). Ref. 368. 

« APARTAMENTOS 

PIMENTEIRAS. R$ 245.000,00 Aptotodo 

reformado, com 51,24m”, piso Eucaflor 
nos Qtês e na sala, constituido de sala 
Zamb, 2Qtºs,banhsocial cozinhac/armse 

area serviço. Estacionamento e espaço 
arborzadono Cond. Valor Cond.R$ 205,68 
e IPTU R$ 348,51 aa. Ref 307. 

ALTO. R$ 180.000,00. A pto MOBILIADO 

com ótima localzação, a poucos minutos 
de todo o Comércio do Alto, de ótimos 

restaurantes e da Faculdade. Com 32m”, 
sala, 102, banh.social cozinha e estacio- 
namento. Cond. R$ 290,00 e IPTU R$ 

518,18 aa Ref. 454. 
ALTO. R$ 350.000,00. Apt” com excelen- 

te localização, 96m”, sala Zamb, 20t2s 
(1Stec/arm),banh social, copa/cozc/arms, 
areaserviçoedep.empregada. Valor cond. 
R$300,00 e IPTU R$ 1.800,00 a a. .Ref. 581. 

ALTO. R$ 530.000,00. Amplo Apto c/ 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! 100,20m*, 
sala Zamb, 2Qt2s c/arms (1Ste) banh.social, 
copa/coz c/armes, depempregada área ser- 
viço e garagem. Predio com elevador. Va- 
lor Cond. R$ 825,00 e IPTU MENSAL R$ 
263,70. Ref. 769. 
ALTO. R$ 580.000,000. ACEITA PERMU- 

TA POR APTº 2QteS (TERESÓPOLIS). Apto 
comótima localização, 130m”, sala Zamb 
civaranda, 3Stes, banhsocial, coz.c/arms, 
area serviçoe garagem. LazerCond: pisci- 
na, sauna, Qdr*. poliesportiva e salão p/ 
festas. Elevador e port.24h. Valor Cond. R$ 
537,00 e IPTU MENSAL 230,00. Ref. 580. 
ALTO. R$450.000,00 Imúvel superclaro, 
ótima localização, com 85,86”, sala 2amb 
civaranda, 2Qtºs (1Ste), banh.social, cozi- 
nha c/arms,areaserviço, dep.empregada e 
garagem. Cond. c/portaria, elevadores & 
area para o lazer. Cond. R$ 500,00 e IPTU 
MENSAL R$ 261,30. Ref. 555 

CENTRO. R$ 650.000,00. Amplo APTº c/ 
excelentelocalização, 110”, varanda, sala 
Zamb, 30tºs (15te), banhsocial, cozinha, 

area e garagem. Lazer completo: piscina, 
sauna, hidro, churrasqueiras, sala de gl- 
nastica, salão p/festase salão dejogos. Ref. 
435. 

- COBERTURA 

TAUMATURGO. R$ 690.000,00 Cob. com 
150m”, salaZambec/lareira, terraço c/linda 
vista, *Qtêsc/arms (Ste com + Il terraço), 

banh.social, copa/coz, area serviço, 
dep.empregada e 2 vagas garagem. Con- 
dominio com lazer bbbValor do Cond. R$ 
900,00 e IPTU MENSAL R$ 118,36. Ref. 
341 

LAEL IMÓVEIS 
Telefone/ 

WhatsApp: 

— > ereei: 31.103 | 30.869 

2742-2000 

Sáraco, 18 ne Dezemeno ne 2021 

Av. Feliciano Sodré, 1178, loja e sobreloja 
Telefone: 021 2741-4050 

Internet: www.abimadm.com.br 
CASAS 
Tijuca - 02? quartos, sala, cozinha, 

banheiro, lavabo, area, garagem. Rua 
Roberto Rosanº 850 casa0B R$ 1.800,00 

(IPTU R$ 66,43) 
Tijuca - 03 quartos, sala ampla c/ 

varanda, cozinha, banheiro, área, ga- 

ragem3 carros (172,00m2) RuaAntônio 
Kimus nº 55 R$ 2.300,00 (IPTU R$ 

105,00) 
Varzea - 02? quartos, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço. 4v. Delfim 

Moreira nº 245 casa 02 R$ 1.200,00 
(IPTU R$ 92,20) 

Vale Paraiso - 0? quartos, sala, Cozi- 
nha, banheiro, lavabo, área de serviço, 

garagem. Alameda Euclides Cotrin nº 

204 casa 03 R$ 1.400,00 (TAXAS R$ 
206,00) 

APARTAMENTO 01 QUARTO 

Varzea - 01 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, área, dependência, terraço 
(Rua Mendonça Clarck nº 55 Cob. 10) 

R$ 1.200,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R$ 
670,00 

Várzea — 01 quarto + quartinho, sala, 
cozinha, banheiro, espaço citangque, 

lavabo (Av. Feliciano Sodré nº 1158/ 

108) R$ 700,00 (Edif. Tiradentes) 
Taxas 

Alto - 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 
ro, estacionamento (Rua Mello Franco 

nº 1510/1114 R$ 400,00 (Edif. Condor) 

Taxas R$ 432,00 
Varzea - 01 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, área, dependência, garagem 
(Rua Mendonça Clarck nº 55/313) R& 

850,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R& 

352,00 
Alto - 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 

ro, dependência, àrea, garagem (Rua 
Cel. Silvio Lisboa da Cunha nº 400/304) 

R$ 650,00 (Edif. Maison Fenia) (Taxas 

Rã 395,00) 
Alto - 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 

ro, garagem, elevador (Rua Mello Fran- 

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

www.loelimoveis.com.bt 
e-mail: loelimoveis(term.com.br 

conº1510/203)R$ 750,00 (Edif. Condor) 
Taxas R$ 452,00 

Varzea - Oi quarto, sala, cozinha, 
banheiro, elevador, garagem (Av. Del- 

fim Moreira nº 1105/401) R$ 700,00 
(Edif. Isabela) Taxas R$ 495,00 

Varzea - Oi quarto, sala, cozinha, 

banheiro (Av. Feliciano Sodré nº 1021/ 
304) R$ 500,00 (Edif. Elvira Helena) 

(Taxas R$ 318,00) 
Alto — 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 

ro, área (Av. Alberto Torres nº B95/ 
207/)R$650,00 (Edif. Mearim) (Taxas R$ 
378,00) 

Varzea - Oi quarto, sala, cozinha, 
banheiro (Av. Lúcio Meiranº 1170/101) 

R$ 580,00 (Edif. Girassol) (Taxas R$ 

421,00) 

CONJUGADOS 
Varzea - Rua Duque de Caxias nº 53/ 

520 - (Galeria Cidade Teresópolis) R$ 

500,00 + taxas R$ 230,00 
Varzea - Av. Lúcio Meira nº 170/203 
- (Mercúrio) R$ 500,00 + taxas R$ 
337,00 

APARTAMENTOS 02 EOS QUARTOS 

Agriõdes - 03 quartos c/armáriossendo 
01 suite, sala, cozinha c/armário, ba- 
nheiro, área, garagem. Prédioc/áreade 
lazer (RuaMage nº 51/104)R$ 1.800,00 
(Edif. Costa Verde) (Taxas R$ 1.020,00) 

Agriões — 02 quartos , sala, cozinha, 

banheiro, dependência, área, garagem, 
Prédio c/área de lazer (Rua Carmela 
Dutra nº 66/603) R$ 1.600,00 (Edif. 
Rodrigo Cesar) (Taxas R$ 856,00 

Meudon - 02 quartos, sala, cozinha, 

banheiro, area, garagem, elevador (Rua 
Tupinambas nº25/302)R$550,00 (Edif. 
Tupinambaãs) (Taxas R$ 402,00) 

IMÓVEL COMERCIAL 

Varzea - Travessa Ranulfo Fêo nº 36/ 
205- sala comercial (Edif. Túlio Spector) 

R$ 650,00 + Taxas R$ 427,00 

entrada do Jardim Cascata. REF- 
AA -D11 — R$ 230.000,00. 

No Alto -Apto quarto, salacom 
jardimde inverno, banheiro so- 
cial, cozinha com peg. Armário, 
estacionamento nafrentedo pre- 
dio.Localização privilegiada. REF. 
AA -DI4 — R$ 24000000 

LOCAÇÃO 
NoCentro - Rua loseMendonça 
Clark- Ed. Sol Nascente- apto. de 
sala, 02 quartos, banheirosocial, 
cozinha, areade serviço, Dep de 
empregada, 01 vaga de gara- 

gem- REF. AVL sol 020 - R$ 
1.200,00 + taxas. 

SALA COMERCIAL no Cond. Do 

Ed. Feliciano Sodrê, 266 - em 
frente ao MC Donalds, 01 vaga 
de garagem - À partir de R$ 
1.100,00 + taxas — Exclusivida- 
de! 

Na Tijuca — Apto. composto de 
D4 quartos sendo 3 suites ( O2 
com varanda), ampla sala com 
D2 ambientes, lareira e varanda, 
sala de jantar, lavabo, amplaco- 
zinha com armarios, area de ser- 
viçocom quartoe banheiro — 230 
mé - 02 vagas na garagem-REF. 

AV -D26 -R$ 3.000,00 + taxas. 
Na Várzea -Apto. composto de 
sala, quarto e jardim de inverno 
revertido em mais um quarto, 
banheiro, cozinha. Mobiliado!!! 
Sem garagem. Ref. ALCOB-008 — 
R$ 900,00 + taxas. 
Cascata Guarani — Apto. com- 
postodesala comvaranda, quar- 
to, cozinha com armários e tan- 
que, banheirosocial, lavabo, uma 
vaga na garagem Mobiliado! REF. 
AVL-201 — R$ 700,00 + taxas. 

Condominio Portal do Que- 
bra Frascos — Local Privilegiado 
com infra-estrutura de 1º mun- 

do, terreno com 674,30 mé 

Linda area de lazer, muitas areas 
verdes, sem passivo ecológico! REF - 
TEC 018 - R$ 390.000,00 

No Alto - Conjugadono bairro do 
alto, bem arejado! Sol da Manha! 
Com uma vaga de garagem. Con- 

domínio compiscina.Parcialmente 
mobiliado! REF. AA-DDG - R$ 
170.000,00 

Na Várzea — Apto. com sala, 01 
quarto, banheiro, jardim de inver- 
no, cozinha americana. REF. AV- 
010 R$ 200.000,00 - Exclusivida- 
dell 

No Alto — Apto. sala, jardim de 
inverno, quarto, banheiro social e 

cozinha pequena. Próximo a feirinha 
doalto. REF AA -DO4 R$ 180000,00 

No Alto- Apto. sala, jardim'de in- 
verno, quarto, banheiro social & 
cozinha. Próximo feirinha do Alto! 
REF. A&-D1O R$ 190.000,00 

Na Várzea- Cobertura — Sala am- 
pla sala de jantar, 02 quartos sen- 
do 02 suites, cozinha ampla com 
armarios, banheiro deempregada, 
areade serviço, Otimoterraço com 
vista parao Dedode Deus. Areade 
lazer com sala de jogos, sala de 
musculação, bar e salão de festas, 
banheiros feminino e masculino, 01 
vaga de garageme OZ elevadores. 
REF. AV-0D2 R$700.000,000POR- 

TUMIDA DE! 

Alugo APARTAMENTO NO CENTRO - Rua José 

Mendonça Clark - Edificio Sol Nascente - Apt? de sala, 
1 quarto, banheiro social, cozinha, área, 1 vaga de 
garagem, Ref. AVLsol-1Q - R$ 790,00 + taxas. 

NaVárzea-Apto. sala, quarto, área, 
cozinha ampla e banheiro social, - 
fundos — solda manhãe datarde, 
01 vaga de garagem — 2º andar 
otimo-custo- beneficio, apto,areja- 
do, próximo a Av. Feliciano Sodre, 
local tranquilo. REF AV-DI6 R$ 
00.000,00 

Ermitagem— Apto.tipo casa! Sala, 
cozinha, area de serviço, banheiro 
de empregada, 02 banheiros soci- 
ais, 03 quartos comarmariossendo 
01 menor, belo jardim - Ol vaga de 
garagem. REF. AV-035 R$ 
390.000,00 
No Alto — Apto. sala quarto, cozi- 
nha e banheiro «Com estaciona- 
mento. Excelente localização , na 

Em Araras — Apto. sala, 3 quar- 
tos, sendo 01 peg. Revertido , 
copa-cozinha, banheiro social, 
area de serviço com tanque ex- 
terno e área de estacionamento. 
REF AA-DO? R$ 245.000,00 

CASAS 
Casa em Condominio - 
Albuquerque - Ambiente 
tranquilo — Casa com sala, 02 
quartos (suite canadense), lava- 

bo, cozinha, despensa, area de 
serviço, 01 vagade garagem, &s- 
paço gourmet (ja com aquecedor 
depassageme luminárias insta- 
ladas) REF. CCAlb-004. A partir 
de R$ 349,000,00 

Vendo terrenos no Condomínio PORTAL DO QUEBRA F FRASCOS - Local 
Privilegiado com infra-estrutura de Primeiro Mundo temenos com medidas a 
partir de 450m2 com (15 x 30) - Linda área de lazer, muitas áreas verdes, sem 

passivo ecológico! À PARTIR de R$ 335.000,00 - CONDIÇÕES ESPECIAIS: 
ENTRADA E SALDO EM 12X SEM JUROS - CONSULTE! 
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Crecr O6bLL37/0-4 

Travessa Ranulto Feo 36, sala 317 

Telefones de contato: 2/42-8896, 

2643-13/2,9958/-5/44 (vivo) 

Apto. Alto: quar- 
to, sala, cozinha, 
banheiro, gara- 
gem-emfrente a 
Faculdade. R$ 
800,00 + taxas 
(HAzul 307) 
Apto. Agriões: 
apto. 01 quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro. R$ 500,00 
+ taxas (Henry 
108) 
Apto. Centro: 
quarto, sala, cozi- 
nha, banheiro. R$ 
500,00 + taxas 
(Angélica 302) 
Apto. Ermitage: 
02 quartos, sala, 
cozinha, banhei- 
ro, àrea serviço, 
varanda e vaga 

O TRÁALALINA serviço — R$ 

— quartos, sendo 01 
suíte, com armá- 
rios embutidos, 
dependência de 

si empregada, am- 
a | pla sala, cozinha 
”. com armários, 

despensa, area de 

1./0000 + taxas 

(S.Serra504) 
Loja em 
Shopping: exce- 
lente parasalão de 

garagem. R$ cabeleireiro ou 
900,00 + taxas (Apa escritório. R$ 
503.B) 
Apto. Várzea: ? 

1.500,00 + taxas 
(Francisco Sa 204) 

Venda 
Casa em Albuquerque com 04 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, varanda, cozinha, 
area de serviço, quarto de quardados, gara- 
gem, uma linda vista com muito sol. Pomar, 
Jardim. Vista indevassável. O proprietário 
tem interesse em imóvel em Pedra de 
Guaratiba. R$ 550 mil. Tel: 97377-6513. 

Casa a Venda no interior - Condominio 
Retiro da Serra, apenas 20 min da cidade. 
Composta de 03 quartos sendo 1 suite, 
sala de jantar sala de estar, mezanino 
copa, cozinha, 1 banheiro, área de serviço, 
garagem, piscina, salão de jogos, horta, 1 
anexo com 1 quarto e 1 banheiro, 
varandão e churrasqueira. Condomínio 
com piscina natural, muita área verde para 
caminhadas, passeios, segurança, e 
tranquilidade! Aceito permuta por terreno 
em Teresópolis, permuta por casa na cida- 
de, aberto a propostas. R$ 440 mil. Teleto- 
ne: 9/3//-b515. 

CRECIZADãa 

COMPRA - VENDE 
AVALIA E LEGALIZA 

Av. Lúcio Meira, 136 
99213-9572/ 2742-5861 [97 470-4229 

YVESDADE APARTAMENTOS 

Lapa gado mr bairro Yárra desire de Eae, vie Inte Gom- 
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EL Ti stream bois, Capo de, 2 quais std» | suuiho DOMA 

CAE TRAdAE nes 1 bi as ppscaatachatacoio E a Essa O Cota ota Ph [5 Era 

pidaora, área de ssvaçã, Toleralors, fimo ampl, possa irc 

das Tilmsss E speaço vais paço pordatado», pondo, sabio paia 

hama E creanos, sabio jogos, sala de Tr. bue cagando sim veia 
compro sb RE ES OO A-IND 

A poha ado e a Di À, Dhoaca isa do po Eq tro de Agarindess ao Taho 

dh pe Mt Dae ari hos 16 sds dh (RD de Jú tro, Ciro Fosa, além 

dura Elasabrss Pesto em rs da Fegeid, Goto Fuso ando dis Peso bon a 

e alas, & mei e composto por &a E at 2 ambssiies, varias 2 

dida Eoea Deh Cartbddar nos Sasha» | anitos, Emi pias aros same 1, Dora, Copa 

coraho que é daficil de ver sis Caros apa o baia, Cody + 15 à 

J0m2 úmra de seveço dimencada, bre, compleo clkevaloms é 

rage, compro R$ GOD DO A 201 

A por ineo e de Tire ite, condor alho cos vita C ibea bográfissá, sá 

dos aliado do Euro mais chatas de Jem, Alo, próx nõá 

Bichos Pes um es é pontos Criticas dá Pegeio, CoMpoRto de 

Maria 

da Fonte 

Pereira 
Comeinra- 

CEO - 218%ó 

&v. Lucio Meira, 350 — Sala 405 parte 
Centro - Teresópolis- Tel: 2742-9299 

LOCAÇÕES 
ALTO - Conjugado. R$ 600,00 + 
Taxas. 

ALTO - Conjugado semi mobilia- 
do. R$ 800,00 + Taxas. 
AGRIÕES - Sala, 02 Quartos, Cozi- 
nha. Banheiro, De pendênciade em- 
pregada e garagem. R$1350,00 + 
Taxas. 

AGRIÕES -— Sala 3 ambientes com 
varanda, 03 Quartos sendo 02 Su- 
tes com armários, Banheiro social, 
Cozinha com armários, Área de 

CASA EM CONDOMÍNIO com 3 pisos, 5 quartos e 
4 suites, construida todaem madeira de Peroba Do 
Campo, Ipê Granito com detalhes, da madeira nas 
janelas, portas escadas, tetos e pisos Os móveis da 
casa tem detalhes em Radra Italiana Área gourmet 
completa Condominio com umadasmelhores 
estruturas delazerda Região Serrana verdadeiramen- 
teumClube R$2 990.000,00 Aceita permuta. Cond: 
R$ 1 500,00.IPTU-R$ 593,38 /Cód: CC5-013 

VENDA - COBERTURA NO ALTO. Excelente cobertura 
linear, perto da Feso e Clube Higino, composto de sala em 
3 ambientes, 2 qtos. (À suite), banh social completo, ampla 
cozinha com armários. Varanda externa em L sendo uma 
parte coberta. Vaga de garagem ACEITA IMÓVEL DE MENOR 
VALOR NA ZONA SUL DO RJ R$ 790000,00 / Cond R$ 700,00 
FIPTL anual R$ 182200 — R$ 151,83 - Cód ACHO 

? BARONE IMÓVEIS 
ENTRE, A CASA É SUA 

Creci « 66.307 
e CNAI 23.364 

Ts 
am aa 

lazer completo e 2 vagas de garagem 

Consultoria e 
Avaliação Imobiliária 
a) 9.8544.2890 e 9.9398.9397 

Visite O nosso site: 

www.imoveisbarone.com.br 

Venda - Apto. em Agriões. Excelente apto de frente. Fácil 
acessoparaocentro, tanto a pêcomocarro e portransporte 
público, com 2 quartos salaboa, com vista total paraa Serra 

dos Orgãos, banheiro novo e completo, cozinha e area de 
serviçomuitoarejadacomsol do dia todo. Prêdiocom gara- 
gem e portaria 24 horas, kxalzado perto de restaurantes, 
supermercado, bancos, comércios colégio. R$ 285.000,00com 
os méweis. R$ 275.000,00 sem os móveis / Condominio: R$ 
527,00 /1PTU: anual R $ 840,00 - R$ 100,00 - Cód: AP1-606 

VÁRZEA Belissima cobertura near o com área de 212, 7 mi 
e 940 mi de terraço com vista para a Serra dos Órgãos com 
4 quartos sendo 2 suítes, banheiro social completa, ampla 
cozinha com armários planejados e área de serviço. Terraço 
compécina churrasqueira, banheiro e ducha. Prédio com 

R$ 1200000,00 Cond: R$ S08 AA - IPTU: R$ 213, 48 [AC -301 

140,00 / Ref: 5L-116 

À = 

Em breve 

um novo jeito 
de viver em 
Teresópolis! 

COMBECÇA A BRE | 

ei EO Da rr 2 quartos sodio | santo, Eadica Cs Good a, À 

Benth, vip cosa, seio de despendénoo compila, area de asva 

Ca, alento À ps o dh fi tasas, sp O or, pre noasmal Espe o para 

h=aas elevadores 2 mjgas de garagem RE ESQUIDO DO A 20 

VENDA DE CASAS 

Casa im ed am iria asa ida ir Pr gue Edo Lane coma 3 quer 
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serviço, Garagem, Dependência e 
Area delazercompleta. R$ 3.400,00 
+ Taxas. 

RETA - Sala, 02 Quartos, Cozinha, 
Banheiro, garagem e área de lazer 
completa. R$ 1.100,00 + Taxas. 
VARZEA (cobertura) = Sala de es- 
tar, Sala de jantar, 04 Suites, Cozi- 
nha com armários, Bar, Adega, Es- 
crtónio. R$ 6.000,00 + Taxas. 
VARZEA - sala, quarto, cozinha, 
banheiro. r$ 950,00 + taxas. 
VILA MUQUI - Sala, 02 Quartos, 
Cozinha, Banheiro, Area de servi- 
ço. R$ 850,00 + Taxas. 

LOJAS 

ALTO - Loja. R$ 1.200,00 + Taxas. 

CENTRO = Sobrado. R$ 19000 + 

Taxas. 
CENTRO =Sobrado com divisórias. 
R$ 1.900,00 + Taxas. 

VENDO CASA EM CONDOMÍNIO - VARGEM GRANDE. Casa em dais pavimentos, 
localizada dentrode reserva florestal, muito aconchegante e de muito bom gosto com 
vista maravilhosa e indevassável da Mulher de Pedra La. Pavs Sala comvar, ampla coz, 
acoplada a sala, área de serviço, Quarto s/armário, banheiro completo, arejada e com 
muita laridade Escada de acesso para O pão superior em metal desenhado. do. Pav 
Quarto com vista, banheiro compl, doset esapateira. Imóvel com piso de cerâmica no 
lo pav e piso quente, laminado, no 20. Pavimento. Deck na entrada comchur portátil 
Cond.com lazercomplR$ 670mil/ Cond R$ 500,00 IPTU anualR$ 680,00- R$ 56,67 

VENDAS - APARTAMENTOS 

VÁRZEA. Em frente à Prefeitura. 3º andar e de frente. Piso de 
madeira (taco), hall de entrada, sala, cozinha, banheiro e quarto 

amplo. Prédio sem garagem e sem elevador, localização exce- 
lente e conduções diversas na porta. Distante do Centro 700 
mts. Fazemos financiamento pela Caixa. R$ 170 mil. Cond: R$ 
280,00. IPTU R$ 100,00 / Ref: AP01- 300 

VENDO SALA COMERCIAL NA RETA. Em frente ao McDonald's, 

com vaga de garagem e com 28 m2. Prédio novo e modemo 
localizado no novo centro de empresarial da cidade. Fazemos 
financiamento pela Caixa. R$ 220 mil.Cond: R$ 320,00. IPTU: R$ 

Agora em 
Teresópolis sua 
oportunidade 
de realizar seu 
sonho da casa 
própria 

Apartamentos em 

um condomínio resort 
Espero você na 
inauguração do 
STAND DE VENDAS 
localizado próximo 
ao McDonald's 
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erre + você comprar 
+ chances de ganhar 

Datas dos sorteios: 
ó, 10, 1/7, 24, ii 

Teresopolis - Itaipava - Nova Friburgo - Barra da Tijuca 


